VZOR A

Městský úřad Strakonice
finanční odbor, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

OHLAŠOVACÍ POVINNOST /

OZNÁMENÍ ZMĚNY PLACENÍ

k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
1)

Poplatník1)

společný zástupce domácnosti 1)

Příjmení, jméno, titul:

Rodné číslo:

Telefon:

2) Trvalý pobyt od…………………………..
Obec, část obce:

Ulice:

č.p.

3) Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy v bodě 2)
Obec, část obce:

Ulice:

č.p.

4) Zástupce osoby uvedené v bodě 1)
Příjmení, jméno, titul:

Rodné číslo:

Obec, část obce:

5) Způsob placení

Telefon:

Ulice:

č.p.

SIPO - spojovací číslo 2)
Poštovní poukázkou
oznámení e-mailem

……………………………………………………………

6) Poplatníci, za které budu odvádět místní poplatek:
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

Příjmení, jméno, titul:

Datum narození:

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

Svým podpisem potvrzuji, že mi byla v souladu s čl. 13 obecného nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytnuta informace o zpracování mých osobních údajů
zveřejněním způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města http://www.strakonice.eu/gdpr.

Ve Strakonicích dne ……………………
1) zakřížkujte alespoň jednu z nabízených možností
2) nutno doložit kopii platebního dokladu SIPO resp. Rozpis bezhotovostní platby SIPO
Podpis:

VZOR A

Pokyny k vyplnění tiskopisu
Ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost musí splnit poplatník. Tuto povinnost za něj může splnit společný zástupce domácnosti,
popřípadě vlastník nebo správce rodinného nebo bytového domu, pokud za něj poplatek odvádí a uvede jej
v tomto tiskopise v bodě 6.
Poplatníkem je:
a) Fyzická osoba,
1. která má ve Strakonicích trvalý pobyt (ke splnění ohlašovací povinnosti použije tento tiskopis vzor A)
2. které byl dle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů (cizinci s povoleným trvalým pobytem).
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 dle
zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data narození osob, za které
poplatek odvádí.
b) Fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
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.
Zástupce poplatníka je osoba, která jménem poplatníka, jež nemá způsobilost k právním úkonům nebo má
tuto způsobilost omezenou, jedná se správcem poplatku v poplatkovém řízení. Nezletilé děti mají zpravidla
dva zákonné zástupce, kterými jsou oba rodiče (matka a otec). Pokud poplatník nemá zákonného zástupce, ale
jinou osobu, je nutno tuto osobu uvést. Zástupcem osob omezených ve svéprávnosti je opatrovník stanovený
soudem. Zastupování ustanoveným zástupcem musí být správci poplatku doloženo příslušným pravomocným
rozhodnutím.
Při placení soustředěným inkasem plateb obyvatelstva (dále jen SIPO) musí být správnost spojovacího čísla
pláce SIPO prokázána kopií Platebního dokladu SIPO resp. Rozpisu bezhotovostní platby SIPO.
Oznámení změny placení
Při hlášení změny způsobu placení místního poplatku musí být společným zástupcem vyplněny údaje o
všech osobách, za které bude místní poplatek hradit.
Pokud změna způsobu placení bude hlášena v období dvou měsíců před termínem splatnosti místního
poplatku (31.3. popř. 30.9.), bude nový způsob placení realizován až od následující splátky místního
poplatku, aby byly dodrženy technologické lhůty pro tisk poštovních poukázek.

Úřední záznamy:

