
Městský úřad Turnov 

Odbor správy majetku 

Antonína Dvořáka 335 

511 01  Turnov 

 

 

 

Žádost  o užívání veřejného prostranství  (Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 7/2021 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství). 

 

za  účelem:.................................................................................................................................. 

                 ................................................................................................................................... 

              (provedení překopu, výkopu nebo protlaku, umístění lešení, kontejneru, zařízení 

              staveniště, skládka materiálu, reklamní zařízení, zábor veřejného prostranství apod.) 

 

v souvislosti se stavbou: ............................................................................................................ 

(nebo umístění rekl. zařízení, kde): 

 

 ................................................................................................................................................... 

 název stavby, číslo a datum vydání staveb. povolení, situační snímek) 

 

Jméno a adresa žadatele, rodné číslo  ( u právnických osob jejich název, sídlo a IČO)           

        

…................................................................................................................................................ 

Jméno, funkce a adresa osoby, zodpovědné za  průběh  užívání a telef. spojení :     

               

.…............................................................................................................................................... 

Termíny :                                                                                                                                      

 zahájení  užívání : .........................................ukončení užívání:.........................…....... 

 

            konečné úpravy povrchu : ............................................................................................. 

            (neplatí pro reklamní zařízení) 

 

Plocha veřejného prostranství, dotčená  užíváním :                                                          

 (délka)................. x    (šířka).............. =    (plocha)...............................m2                       

 

 

 

 

 

 

Turnov, dne.............................                         .......................podpis, razítko žadatele   

                                                                                                                                                                                             

           

 

 

 

 

 

 



 

Městský úřad Turnov 

Odbor správy majetku                                                                                         „  vzor “ 

Antonína Dvořáka 335 

511 01  Turnov 

 

 

 

Žádost  o užívání veřejného prostranství  (Obecně závazná vyhláška města Turnov č. 7/2021 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství). 

 

za  účelem:.........stavby vodovodní přípojky   ........................................................................... 

                 ................................................................................................................................... 

              (provedení překopu, výkopu nebo protlaku, umístění lešení, kontejneru, zařízení 

              staveniště, skládka materiálu, reklamní zařízení, zábor veřejného prostranství apod.) 

 

v souvislosti se stavbou:  rekonstrukcí rodinného domku  - Turnov, Hradecká 13................ 

(nebo umístění rekl. zařízení, kde): 

 

 .........................st.povolení č.j. SÚ/111/202/2007/AA  …......................................................... 

 název stavby, číslo a datum vydání staveb. povolení, situační snímek) 

 

Jméno a adresa žadatele, rodné číslo  ( u právnických osob jejich název, sídlo a IČO)           

        

…..........Josef Nový, Hradecká 13, Turnov............................................................................... 

Jméno, funkce a adresa osoby, zodpovědné za  průběh  užívání a telef. spojení :     

               

.….........Josef Nový, Hradecká 13, Turnov, tel. 481 000 000.................................................. 

Termíny :                                                                                                                                      

 zahájení  užívání : 1.3.2007......................ukončení užívání:.5.3.2007 ..............…....... 

 

            konečné úpravy povrchu : ........7.3.2007..................................................................... 

            (neplatí pro reklamní zařízení) 

 

Plocha veřejného prostranství, dotčená  užíváním :                                                          

 (délka).......2......... x    (šířka)......2........ =    (plocha).........4..m2                       

 

 

 

 

 

 

Turnov, dne  ..25.2.2007.........................                      ... Nový........podpis, razítko žadatele   
 


