Městský úřad Vrbno pod Pradědem
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem

Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Určeno pro poplatníka – fyzickou osobu, která má ve městě Vrbně pod
Pradědem v osobním vlastnictví byt, rodinný dům nebo stavbu určenou
k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba .

Ohlašovatel (vlastník nemovitosti, poplatník):

Jméno

Příjmení

Datum narození

Trvalý pobyt na adrese:
Ulice

č.p./č.e.

Město

Doručovací adresa: (uveďte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého pobytu)
Ulice

č.p./č.e.

Město

Ostatní údaje:
Telefon:

Fax:

e-mail:

Další spoluvlastníci nemovitosti jsou uvedeni v příloze.

ADRESA VLASTNĚNÉ STAVBY URČENÉ K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, BYTU
NEBO RODINNÉHO DOMU :
Ulice

č.p./č.e.

Město

Údaje k nemovitosti uvedené v katastru nemovitostí:
Katastrální území

Parcelní číslo

Číslo jednotky (bytu)

Vlastníkem, popř. spoluvlastníkem stavby či bytu jsem od roku :
V bytě/ domě/ rekreačním objektu, který vlastním je hlášená osoba k trvalému pobytu:ANO
/vyberte hodnotu/
Jméno hlášené osoby:

od:

Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné.
V………………………………dne…………………………

Podpis:

NE

DALŠÍ SPOLUVLASTNÍCI :
Jméno

Příjmení

Datum narození

Trvalý pobyt na adrese:
Ulice

č.p./č.e.

Jméno

Město

Příjmení

Datum narození

Trvalý pobyt na adrese:
Ulice

č.p./č.e.

Město

Váš email

Uložit

Tisk

Odeslat na podatelnu

POUČENÍ:
1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě,
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.
2. Splatnost poplatku jednorázově k 30.4. nebo ve dvou stejných splátkách do 30.4. a 30.9. příslušného
kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
3. Vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů.

