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OHLÁŠENÍ plátce místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a místního poplatku ze psů
A. Údaje o plátci místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

1. Plátce – vlastník nemovité věci
(jméno a příjmení)

2. Datum narození / IČO
3. Adresa plátce (trvalé bydliště)

č.p./č.e.

obec/ulice

PSČ

město
4. Oprávnění k přihlášení

plná moc

5. Telefon (nepovinný údaj)
6. E-mailová adresa (nepovinný údaj)
Poučení pro vyplnění formuláře:
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1. Plátce – vlastník nemovité věci – jméno a příjmení nebo obchodní jméno (název právnické
osoby) – pokud je vlastníků víc, stačí uvést jednoho vlastníka.
2. Datum narození / IČO – fyzická osoba – datum narození vlastníka, právnická osoba – IČO.
3. Adresa plátce – místo přihlášení fyzické osoby (trvalý pobyt).
4. Oprávnění k přihlášení – v případě zastupování označte (X), plnou moc přiložte.
5. Telefon – uveďte číslo telefonu na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce.
6. E-mailová adresa – na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce.
7. Nemovitá věc – adresa nemovité věci.
8. Druh nemovité věci – vyberte jednu z možností dle katastru nemovitostí a označte (X).
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9. Objem nádoby – vyplňte počet kusů u zvolené velikosti nádoby a četnosti svozu. V případě
odhlášení nebo změny nádoby označte původní hodnotu „-“(tj. mínusem).
10. Majitel psa – jméno a příjmení.
11. Datum narození majitele psa
12. Počet psů
13. Podpis plátce – vlastnoruční podpis fyzické osoby nebo osob oprávněných k podpisu.
B. Údaje o nemovité věci

obec

Chlum

7. Nemovitá věc

č. evidenční (rekreační objekt)

8. Druh nemovité věc

č. parcelní (pokud není ještě přiděleno č.p.)
rodinný dům
bytová jednotka
rekreační objekt

(dle katastru nemovitostí)

č.p.
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C. Výše poplatku
Počet nádob pro nemovitou věc dle bodu B tohoto „Prohlášení plátce poplatku“

nádoby
(v litrech)

9. Objem
nádoby

frekvence svozu za rok

chalupářská (6 svozů)
měsíční (12 svozů)
110
jednou za 14 dní (26 svozů)
(plechová)
kombinovaná (42 svozů)
týdenní (52 svozů)

120
(plastová)

chalupářská (6 svozů)
měsíční (12 svozů)
jednou za 14 dní (26 svozů)
kombinovaná (42 svozů)
týdenní (52 svozů)

cena

kusy

396
792
1 716
2 772
3 432
432
864
1 872
3 024
3 744

D. Místní poplatek ze psů

10. Majitel psů
(jméno a příjmení)

11. Datum narození majitele psa
12. Počet psů

Vybranou výši poplatku za odkládání komunálního odpadu zaplaťte
bankovním převodem na níže uvedené číslo účtu nebo osobně do
pokladny na OÚ, vyplněný formulář odevzdejte nejdéle do 31.1.2022. Po
zaplacení obdržíte známku a pytle na plast.
Poplatek ze psů zaplaťte rovněž na číslo účtu nebo do pokladny OÚ
(poplatek za 1 psa 50Kč, za 2 psy 130Kč a za tři psy 210Kč).
Platba bankovním převodem:
Číslo účtu: 744618399/0800
Variabilní symbol: číslo popisné
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.

Datum

13. Podpis plátce

Osobní údaje budou zpracovány pouze v souvislosti s místním poplatkem.

