
ŽADATEL         
Jméno:……………………………………………………………         Městský úřad Šenov 
Adresa:…………………………………………………………..        Odbor investic, MH a dopravy 

 …………………………………………………………..       Radniční náměstí 300 
 …………………………………………………………..         739 34  Šenov 

Telefon: …………………………………………………………    Tel.: 596 805 931 
Datum: ………………………………………………………….    Tel.: 733 128 296 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ohlášení záměru užívání veřejného prostranství 
 

Oznamujeme tímto záměr užívání veřejného prostranství ve Městě Šenov  
 
na ulici ………………………………………………………………………….. před domem č. ……………………. 
 
Plocha záboru veřejného prostranství: ……………………………………………………………………………. 
 
Účel záboru veřejného prostranství: ………………………………………………………………….……………. 
 
Zahájení záboru veřejného prostranství – den – měsíc – rok:…….……………………………….…….. 
… 
Ukončení záboru veřejného prostranství – den – měsíc – rok: ……………………………………..……. 
 

 
 
Podpis žadatele: ............................................... 

 
 
Poučení: 

1. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, pozemní komunikace, průchody, 

podchody, nadchody, chodníky, loubí a pasáže, veřejná zeleň, parky a další prostory  
přístupné  každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství jsou vymezena v příloze č. 1(Vymezení VP) 
a č.2(mapa s vyznačením VP) Obecně závazné vyhlášky Města Šenov č. 1/2020 o místních 

poplatcích a je k dispozici i v tištěné podobě na městském úřadě. 

2. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství, jeho splatnost a další povinnosti jsou 
stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Šenov č. 1/2020 o místních poplatcích. 

3. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění 
výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a 

služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 

obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto  
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce. 

4. U záboru veřejného prostranství na místní komunikaci (vozovka, chodník), se jedná zároveň o 
zvláštní užívání místní komunikace. Proto je nutno zároveň požádat o zvláštní užívání místní 

komunikace. 
5. V případě poškození užívaného veřejného prostranství jste povinni je uvést do původního 

stavu. Nejpozději poslední den užívání veřejného prostranství vyzvete zástupce městského 

úřadu k přejímce dotčeného prostranství. Za údržbu dotčeného povrchu do doby jeho 
definitivní úpravy a předání zástupci odboru odpovídá uživatel.  

 
Příloha žádosti: 
Situační nákres místa užívání veřejného prostranství 


