ÚŘAD MĚSTYSE VELKÝ ÚJEZD, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd, IČ 00299677
OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
(§14 - 16 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a platné obecně závazné vyhlášky)

Poplatník*

společný zástupce domácnosti*

vlastník rekreačního objektu, bytu nebo
rodinného domu bez osob s trvalým pobytem*

* Označte jednu z možností (za poplatníky tvořící domácnost může poplatek platit jeden poplatník, tj. společný zástupce domácnosti)

Příjmení, jméno, titul:

………………………………………………………………………….

Rodné číslo:

………………………………………………………………………….

Telefon nebo e-mail:

………………………………………………………………………….

Obec:
Ulice, č.p./č.e.*:

Velký Újezd ..…………………………………………………….
………………………………………………………………………….

Trvalý pobyt od* nebo
vlastník rekr. objektu od*:………………………………………………………………………..
(uveďte v případě změny trvalého pobytu nebo vlastnictví rekreačního objektu)

Kontaktní adresa / bydliště, pokud se liší od výše uvedené adresy:

…………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Poplatníci, za které budu odvádět místní poplatek (§10b, odst. 2 zákona, č.565/1990 Sb.)
Příjmení a jméno

Datum narození

Trvalý pobyt od

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) povinnosti ohlásit
každou změnu do 15 dnů.

Ve Velkém Újezdě dne …………………………………..
Podpis poplatníka

Ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost musí splnit každý poplatník. Tuto povinnost za něj může splnit společný zástupce domácnosti.
Poplatníkem je:
a) Fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
3. která dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
b) Fyzická osoba, která má na území městyse ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Společný zástupce domácnosti (SZD)
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jeden poplatník. SZD je povinen správci poplatku oznámit
jméno, příp. jména, příjmení, data narození a veškeré změny týkající se této poplatkové povinnosti do 15 dní od data
změny u osob, za které poplatek platí.
Trvalý pobyt je adresa pobytu občana v ČR, která je vedena v registru obyvatel.
Kontaktní adresa je adresa, kde osoba skutečně pobývá. V případě vyplnění je na tuto adresu doručována
korespondence.

Úřední záznamy:

