
PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU (bytové a rodinné domy,rekreační stavby a jiné) 

A. ÚDAJE O PLÁTCI 

Datum narození (IČ): ............................... 

Jméno a příjmení (název společnosti): ............................... 

Telefon, email: ............................... 

Adresa trvalého pobytu (popř.sídla firmy): ............................... 

Úhrada bude provedena: v hotovosti na pokladně / převodem z účtu (7) 

B. ÚDAJE O NEMOVITOSTI 

Ulice, číslo popisné (orientační): ............................... 

Počet bydlících (poplatníků)(1): ............................... 

C. ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY(2) 

Objem – v litrech Frekvence svozu - lx týdně Frekvence svozu - lx za dva týdny 

A - popelnice 801   

B - popelnice 1201   

C - popelnice 240l  x 

D - kontejner 11001  x 

F – pytlový svoz 26 x 601(3)  

BIO1 – komposter 900l(4)  

BIO2 - biokontejner 1201(5)  x 

BIO3 - biokontejner 2401(6)  x 

D. ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU DLE ZÁSAD MĚSTA č. 1/2012 

Já, níže podepsaný plátce, žádám/nežádám(7) o poskytnutí příspěvku na odpadové hospodářství v souladu se 

zásadami města č. 1/2012 a přikládám seznam trvale hlášených osob bydlících v nemovitosti. 

Já, níže podepsaný plátce prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v prohlášení jsou úplné a pravdivé. 

 

Podpis plátce:   Datum:    Potvrzení přijetí prohlášení správcem: 
 

 

………………………..………………….   ………………………………………. 

 

        poplatek: …..…………………………. 

platba poplatku převodem na č.ú 35–0388055349/0800  var. symbol: .…………………………. 
 

(1) Počet bydlících, neboli počet poplatníků je počet všech osob, které v dané nemovitosti žijí a produkují komunální odpad. Tento počet 

nesmí být nižší než počet osob s trvalým pobytem v dané nemovitosti s výjimkou osob: 

a) které nepřetržitě a dlouhodobě pobývají mimo území ČR a tuto skutečnost prokazatelně doloží 

b) jsou umístěni v příslušném kalendářním roce např. v dětských domovech, v léčebnách LDN a ve výkonu trestu odnětí svobody  

c) které nepřetržitě a dlouhodobě v nemovitosti nežijí a hradí poplatek za odpad v jiném místě a skutečnost prokazatelně doloží 

(2) Při výběru objemu a frekvence svozu sběrné nádoby musí plátce respektovat skutečně vyprodukované množství odpadu od poplatníků 

z příslušné nemovitosti. Volbu je možné provést z objemů a frekvencí A,B,C,D a F. Volba BIO1,BIO2 a BIO3 je volitelná a doplňková 

k předchozím službám A,B,C,D a F. 

(3) Platí pouze pro plátce, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 

pobytu žádná fyzická osoba a nemovitost je využívána k rekreaci, pokud si nezvolil variantu A,B,C nebo D. Svoz je prováděn v označených 

pytlích 60 litrů 26x ročně.  

(4) Volitelná služba. Jedná se o dlouhodobý pronájem 900l kompostéru. 

(5) Volitelná služba. Jedná se o pravidelný svoz 120l nádoby s bioodpadem včetně trávy, plodů a listí. 

(6) Volitelná služba. Jedná se o pravidelný svoz 240l nádoby s bioodpadem včetně trávy, plodů a listí. 

(7) Nehodící škrtněte. 



NÁVOD NA VYPLNĚNÍ  PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU  

ODDĚLENÍ A – údaje o plátci (plátce je vlastník chaty, domu, společenství vlastníků v bytovém domě) 

Zde vyplňte datum narození, jméno, adresu a kontakt na vás. V případě uvedení funkční emailové adresy urychlíte 

komunikaci s naším úřadem. U sdružení uveďte IČO sdružení a jeho název. 

ODDĚLENÍ B – údaje o nemovitosti  

Zde uveďte adresu nemovitosti za kterou prohlášení (registraci) podáváte. Nezapomeňte uvést číslo popisné nebo číslo 

evidenční. Počet bydlících (poplatníků) je počet osob, které ve vaší nemovitosti žijí. Městský úřad bude kontrolovat 

uvedený údaj s počtem trvale hlášených osob v nemovitosti (v chatě, rodinném nebo bytovém domě). Pokud bude uvedený 

počet nižší než počet trvale hlášených, je tuto skutečnost nutné prokázat v souladu s vyhláškou města. Průkazným důvodem 

pro snížení počtu osob bude podnájemní smlouva  konkrétní osoby k bytu nebo jiné nemovitosti určené k trvalému bydlení 

na dobu delší než kalendářní rok s tím, že dotyčný uhradil poplatek v místě, kde má nájem (kde bydlí), nástup do výkonu 

trestu, nástup do léčebny dlouhodobě nemocných, dětského domova případně prohlášení o pobytu v zahraničí.   

ODDĚLENÍ C – zvolený objem sběrné nádoby  

Zde zaškrtněte vámi zvolenou variantu služby (výběr popelnice). Objem a frekvenci svozu je třeba vybírat s ohledem na 

minimální týdenní produkci odpadu ve výši 27litrů na osobu v nemovitosti. Pro příklad: 

Od rodinného domu, kde nahlašujete jednu žijící osobu musí být zajištěn minimálně odvoz odpadů ve výši: 

27 litrů/týden x jedna osoba = 27 litrů/týden. Nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit je: 

Služba A – popelnice 80 litrů, frekvence svozu 1 x za čtrnáct dnů, odvoz 40 litrů za týden.  
 

Od rodinného domu, kde nahlašujete čtyři žijící osoby musí být zajištěn minimálně odvoz odpadů ve výši: 

27 litrů/týden x čtyři osoby = 108 litrů/týden. Nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit je: 

Služba B – popelnice 120 litrů, frekvence svozu 1 x za týden, odvoz 120 litrů za týden.  

Od bytového domu, kde nahlašujete šestnáct žijících osob musí být zajištěn min. odvoz odpadů ve výši: 

27 litrů/týden x 16 osob = 432 litrů/týden. Nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit je: 

Dvakrát služba C – popelnice 240 litrů, frekvence svozu 1 x za týden, celkem odvoz 480 litrů za týden. 

Od chaty, kde není žádná žijících osoba musí být zajištěn min. odvoz odpadů ve výši: 

27 litrů/týden x 1 chata = 27 litrů/týden. Nejmenší popelnice a frekvence svozu, která je schopna toto zajistit je: 

Služba F – pytlový svoz 60 litrů, 26 odvozů do roka.  

ODDĚLENÍ D – příspěvek města  
Pokud ve vaší nemovitosti (v chatě, rodinném nebo bytovém domě) bydlí trvale hlášení obyvatelé, můžete požádat o 

příspěvek na úhradu poplatku za komunální odpad. Zaškrtnutím a podepsáním žádosti vám bude při úhradě poplatku 

poskytnut příspěvek ve výši 200,- Kč za každého trvale hlášeného občana, který žije ve vaší nemovitosti. Seznam obyvatel, 

kteří žijí ve vaší nemovitosti musí být přiložen k žádosti, včetně těch za které je uplatňován příspěvek (u jména zaškrtnout 

políčko „Trvale hlášený – žádám o příspěvek“ .  

DOPLNĚNÍ  
Pokud se rozhodnete objednat službu BIO1 až BIO3, jedná se o doplňkové svozy. Při jejich výběru vám bude k nemovitosti 

přistavena popelnice na svoz bioodpadu nebo předán 900 litrový komposter. Svoz bioodpadu probíhá od 1. 4. do 31.10. 

SEZNAM OSOB (POPLATNÍKŮ) BYDLÍCÍCH V NEMOVITOSTI 

č. Jméno Příjmení Datum narození 
Trvale hlášený 

(žádám o příspěvek) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

při nedostatku řádků pokračujte na samostatné příloze 
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