Žádost o povolení kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v
Novém Městě nad Metují
Žádost vychází z Pravidel při pořádání kulturních, sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém
Městě nad Metují

Název akce: ........................................................................................................................................................................
Druh akce: ..........................................................................................................................................................................
Účel akce: ...........................................................................................................................................................................
Žadatel/poplatník:
Jméno, příjmení, název firmy: ..............................................................................................................................................
Adresa, místo podnikání: .....................................................................................................................................................
Datum narození: …........................................................................... IČO: ............................................................................
Telefon: ……………………………………………………………………… E-mail: .........................................................................................
Kontaktní pověřená osoba v době konání akce: …………………………………………………………….. Mobil: .....................................
Osoba, oprávněna jednat za právnickou osobu v poplatkových věcech: ............................................................................
č. účtu u peněžního ústavu (jen u podnikatelů): ..................................................................................................................

Předpokládaná doba užívání veřejného prostranství:
od ……............................................................ do …………………..…………………………………. tj. ………………..…………dnů celkem.

Místo záboru:




tržní místo č. …………….
u nemovitosti čp./č.ev.: ………………., ul.: ………………………………………..………….. Na pozemku parc. č.: ………………..
jiné
.................................................................................................................................................................................

(Pozn. lze vyznačit na „Plánek Husova náměstí“ - příloha)

Způsob užívání veřejného prostranství (zaškrtněte účel užití):










Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
Umístění prodejních zařízení
Umístění stavebního zařízení
Umístění reklamního zařízení o velikosti nad 1 m2
Umístění lunaparků a jiných atrakcí
Umístění skládek na dobu delší než 2 dny
Užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
Užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl
Umístění zařízení cirkusů




Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní auto
Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní auto, autobus, přívěs, návěs

Výměra: ………………..……. m2 (zaokrouhleno na celé m2 nahoru)
Předpokládaný počet účastníků: ...................................................................................................................................
Požadovaný vjezd vozidel (počet a četnost, typ vozidla včetně celkové tonáže):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Upozornění: Pro vjezd vozidel na zpevněné plochy je nutné podat samostatnou Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních
komunikací – Odbor správní, Oddělení dopravy a silničního hospodářství, postup vysvětlen v Pravidlech při pořádání kulturních,
sportovních a jiných akcí na Husově náměstí v Novém Městě nad Metují.
Vjezd vozidel na Husovo náměstí je možný za podmínek dodržování ustanovení dopravní značky B12 - "Zákaz vjezdu vyznačených
vozidel", která zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů, s dodatkovou tabulkou "MIMO LINKOVÝCH AUTOBUSŮ A DOPRAVNÍ
OBSLUHY". Případné výjimky z výše uvedené úpravy dopravního značení mohou být na žádost žadatele povoleny příslušným správním
orgánem, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, a to po předchozím písemném
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního
inspektorátu.

Popis průběhu celé akce (alternativně možno přiložit podrobný popis akce nebo program akce):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Přílohy:


situační plánek záboru na Husově náměstí;



situační nákres požadovaného zvláštního užívání s návrhem na umístění dopravního značení



podrobný popis akce případně program akce;



jiné:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Zapůjčení pódia
Iveta Habrová, vedoucí Oddělení školství, kultury a sportu, mobil: 72 9 1 699

V případě, že by měl žadatel zájem o zapůjčení pódia, postupuje podle těchto pravidel: „PRAVIDLA A
PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÉHO PÓDIA, STANU, KOBERCE A STÁNKŮ, přílohou je ceník za zapůjčení.
Zaškrtněte prosím:


velké pódium;



malé (nízké) pódium, počet kusů: …………. (1-20);



stan;



koberec;



stánky, počet kusů: …………. (1-5).

Po dobu: ..............................................................................................................................................................................
Poznámka: ...........................................................................................................................................................................

Využití energo sloupku
Miroslav Trojan, vedoucí Technických služeb, mobil: 605 201 091

V případě potřeby napojit se na energo sloupek, zaškrtněte prosím:


mám zájem o energo sloupek na severní straně Husova náměstí (v prostoru před „vlaštovkami“);



mám zájem o energo sloupek na jižní straně Husova náměstí (v prostoru u historické studny).

Po dobu: ..............................................................................................................................................................................
Poznámka: ...........................................................................................................................................................................

V Novém Městě nad Metují:
…………………..…...………………..………………….
Podpis žadatele/poplatníka (razítko)

Vyměření poplatku za užívání veřejného prostranství (vyplní Městský úřad)
Jana Černá, Odbor finanční - pokladna, mobil: 725 941 639
(Pozn. Poplatník je povinen dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
vydané zastupitelstvem města Nové Město nad Metují ohlásit správci poplatku nejpozději 2 dny před zahájením užívání
veřejného prostranství níže uvedené údaje rozhodné pro stanovení výše poplatku. V případě užívání veřejného
prostranství po dobu kratší než 3 dny je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného
prostranství.)

Užívaná plocha (m2)

Trvání poplatkové povinnosti (počet dnů)

Celková výše poplatku:

Sazba poplatku za m2/den

Kč

Osvobození od poplatkové povinnosti dle ust. čl. 14 vyhlášky o místních poplatcích



Ano
Ne

Způsob úhrady



v hotovosti v pokladně Městského úřadu
na účet č. 19-927551/0100, VS 0000001343

ve lhůtě stanovené v čl. 4 vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

V Novém Městě nad Metují dne:

Vyměřil/a .................................................

Příloha: Situační plánek Husova náměstí – velikost záboru v m2

