
Oznámení poplatníka místního poplatku 

za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na 
stavbu vodovodu a kanalizace v městě Mníšek pod Brdy 

Údaje o plátci: 

Jméno a příjmení / název právnické 

osoby a jméno a příjmení zástupce: 

Rodné číslo / IČ: 

Adresa trvalého bydliště / sídlo: 

Telefon: 

Vlastnický podíl na pozemcích: 

Jedná-li se o společnou přihlášku, uveďte údaje o všech spoluvlastnících s tím, že první 
uvedená osoba je společným plátcem. 

Typ přihlášky (označte, prosím, x): 

Přihlašuji se jako plátce poplatku za možnost připojení na vodovod 
 

Přihlašuji se jako plátce poplatku za možnost připojení na kanalizaci 
 

Podávám dodatečné oznámení dle čl. 8 odst. 3 vyhlášky (zvýšení zastavěnosti)  

Podávám dodatečné oznámení dle čl. 8 odst. 6 vyhlášky (zvětšení plochy 
pozemků)  

Oznámení vlastníka původního funkčního celku o rozdělení na několik 
funkčních celků čl. 8 odst. 7 vyhlášky  

Žádám o stanovení poplatku dle sloupce C – čl. 8 odst.10 
 

Údaje o nemovitosti: 

Uveďte údaje o všech pozemcích tvořících jeden funkční celek: 

Parcelní číslo Výměra v m2 Druh a využití pozemku dle katastru 

   

   

   



   

   

Stavby v katastru nezapsané a oceňované dle čl. 7 odst. 1 sloupec A: 

Druh stavby Výměra v m2 stavba na 
pozemku p.č. 

   

   

   

   

   

 

U funkčních celků dosud nezastavěných (vydáno stavební povolení nebo rozhodnutí o 
umístění stavby), doložte toto povolení nebo rozhodnutí pokud prokazuje velikost 
budoucí zastavěné plochy. 

Jako vlastník původního funkčního celku dle čl. 8 odst. 7 žádám, aby případný přeplatek 
za zhodnocení stavebního pozemku byl převeden na plátce pozemku parcelní číslo: 

 

Přihlašuji se za plátce poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 
připojení na stavbu vodovodu/kanalizace a prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou 
pravdivé. 

Podávám dodatečné oznámení o změně a prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé. 

Datum: 

.................................... 

podpis plátce poplatku 

 

 

 

 

 

 

 



Potvrzení Města Mníšek pod Brdy o převzetí přihlášky: 

Město Mníšek pod Brdy převzalo tuto přihlášku 

Dne: 

Převzal (jméno): 

Razítko a podpis: 

Originál přihlášky obdrží Město Mníšek pod Brdy. 

Plátce obdrží potvrzení o převzetí.  
Tento článek najdete na stránkách města Mníšek pod Brdy 
http://www.mnisek.cz 
 
 


