Prohlášení poplatníka místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 ADRESA TVORBY KOMUNÁLNÍHO ODPADU:
Velké Svatoňovice
Č. popisné/evidenční:
 POPLATNÍK:
Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Část obce: Velké Svatoňovice / Markoušovice / Starý Sedloňov
Objem nádob: 110l / 120l / 240l / 1100l Počet nádob:

Adresa trvalého pobytu: obec, část obce, ulice, č.popisné,
č.orient. (nevyplňuje se, pokud je shodná s adresou tvorby odpadu)

Datum
změny

Kód *)
poplatník
a

*) Kód poplatníka = důvod registrace poplatníka:

T – trvalý pobyt v obci
 Předpokládaný způsob úhrady:
(nehodící se škrtněte)

V – vlastník bytu nebo rodinného domu v obci, ve kterých není nikdo hlášen k pobytu
hotově na OÚ

bezhotovostním převodem z účtu

 Prohlašuji, že prostřednictvím níže uvedeného společného plátce budu platit poplatek za komunální odpad:

Podpis:

SPOLEČNÝ PLÁTCE (DORUČOVACÍ ADRESA)
Příjmení, jméno/ Název právnické osoby:
Adresa:
Ulice:
Obec:

č. popisné/evidenční:
Část obce:

V………………………………………… dne………………2022.

Rodné číslo/ IČ:
č. orientační:
PSČ:

Telefon:
E-mail:
Č. účtu:

PODPIS SPOLEČNÉHO PLÁTCE:

Pokyny k vyplnění „Prohlášení poplatníka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ (prosíme vyplnit čitelně hůlkovým písmem):
Pokud tabulka nestačí, vytiskněte první stranu opakovaně.
K bodu  - vyplňte celou adresu místa, kde komunální odpad tvoříte. Pokud je tato adresa jiná než místo trvalého pobytu, vyplňte i adresu v bodě .
K bodu  - pokud žijete na společné adrese s dalšími osobami (např. rodina), můžete vyplnit toto prohlášení dohromady. Každý poplatník se podepisuje sám za sebe. Za
děti vyplňuje a podepisuje prohlášení jejich zákonný zástupce, za osoby nesvéprávné jejich opatrovník.
K bodu  - označte způsob platby.
K bodu  - zde uveďte společného plátce poplatku – jednu osobu ze společné domácnosti [v tom případě bude uveden pod bodem 2 i 4] nebo osobu, která je vlastníkem
nebo správcem nemovitosti a prostřednictvím níž budete platit poplatek. Individuální poplatník je evidován současně jako společný plátce. Společný plátce – fyzická osoba
stvrdí veškeré uvedené údaje vlastnoručním podpisem, právnická osoba razítkem společnosti a vlastnoručním podpisem statutárního orgánu.
Od poplatku jsou osvobozeni, tj. mají ohlašovací povinnost, ale neplatí jej poplatníci, kteří prokáží, že:
(1)
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
(2)
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která se v průběhu celého kalendářního roku (od 1. ledna do 31.
prosince) zdržuje mimo území obce.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou
obce Velké Svatoňovice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

