PŘIHLÁŠKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI
(Obecně závazná vyhláška Obce Třebichovice č. 2/2021)

PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI
1.

ÚDAJE O PLÁTCI
Jméno a příjmení
Adresa trvalého pobytu
Doručovací adresa*
Telefon/mailová adresa**
*) nevyplňuje se, pokud je adresa shodná s adresou trvalého pobytu
**) nepovinné

2.

ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Katastrální území

Třebichovice

Saky

Číslo popisné (č.p.)

Číslo evidenční (č.e.)

Číslo parcelní (není-li č.p., č.e.)

Rodinný dům

Rekreační objekt

Bytový dům č.p./čs. BJ

Jiné využití
Jaké:
Zaškrtněte křížkem nebo vyplňte jednu z možností. V případě bytové jednotky (BJ) v bytovém domě (BD) vyplňte č.p. BD a čs. BJ

3.

ZVOLENÝ OBJEM SBĚRNÉ NÁDOBY A FREKVENCE SVOZU
Četnost svozů
týdenní
14ti denní
měsíční

Objem
nádoby
v litrech

Počet
svozů
za rok

120
120
120
120

52
26
12
39

kombinovaný ***
*** kombinovaný svoz = zima 1x týdně, léto 1x14 dní

4.

Četnost svozů

Objem
nádoby
v litrech

Počet
svozů
za rok

240
240
240
240

52
26
12
39

týdenní
14ti denní
měsíční
kombinovaný ***

ZPŮSOB PLATBY
Hotově v pokladně obce
Převodem na účet obce ****
**** Převodem na účet obce č. ú.: 7525141/0100, var. symbol je číslo popisné (popř. evidenční nebo parcelní) nemovitosti
a příslušný rok, zpráva pro příjemce: odpad + příjmení

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

Potvrzení přijetí prohlášení správcem poplatku:

……………………………………………………

……………………………………………………

Potvrzením je splněna ohlašovací povinnost dle OZV 2/2021

Poznámky:
(1)
Správcem poplatku je obecní úřad Třebichovice 89, tel: 312 672 216, e-mail: obectrebichovice@seznam.cz
(2)
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala.
(3)
Plátce poplatku odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. V případě vzniku poplatkové
povinnosti v období po 31. 3. do 31. 12. odvede plátce poplatku vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti.

