Ohlášení plátce poplatku (komunální odpad)
stavby pro individuální rekreaci (chaty, chalupy), RD, byty (bez pobytu FO)
1. Příjmení, jméno............................................................................................................………………
Bydliště: …..........................................č.p......... PSČ..……….město/obec….…..………………..…
2. Chata, RD, byt: Heřmanův Městec, ulice/míst. část:.....……………..….................... čp/č.e..............
3. Vztah plátce k objektu: vlastník, zástupce spoluvlastníků, správce,*) jiný vztah - nutno vypsat
................................................................................................
*)podtrhněte
4. Údaje o vlastníkovi nebo spoluvlastnících objektu:
Příjmení jméno/název, IČO, adresa/sídlo, ulice, číslo popisné, obec, PSČ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5. Poplatek za komunální odpad činí …….…. ,- Kč
Datum................................

Podpis......................................................

Poučení
1. Poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
2. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
3. V případě změny vlastnictví této stavby se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce; rozhodný je stav
k poslednímu dni měsíce, ve kterém došlo ke změně vlastnictví.
4. Poplatek je splatný bez vyměření předem hotově, platební kartou prostřednictvím platebního
terminálu, složenkou nebo převodem na účet města, a to do vždy do 31.3. běžného roku.
5. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě.
6. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací a poplatkovou povinnost, lze dlužný poplatek vyměřit
do tří let od termínu splatnosti poplatku.
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3. Vztah plátce k objektu: vlastník, zástupce spoluvlastníků, správce,*) jiný vztah - nutno vypsat
................................................................................................
*)podtrhněte
4. Údaje o vlastníkovi nebo spoluvlastnících objektu:
Příjmení jméno/název, IČO, adresa/sídlo, ulice, číslo popisné, obec, PSČ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

5. Poplatek za komunální odpad činí …….…. ,- Kč
Datum................................

Podpis......................................................

Poučení
1. Poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
2. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
3. V případě změny vlastnictví této stavby se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce; rozhodný je stav
k poslednímu dni měsíce, ve kterém došlo ke změně vlastnictví.
4. Poplatek je splatný bez vyměření předem hotově, platební kartou prostřednictvím platebního
terminálu, složenkou nebo převodem na účet města, a to do vždy do 31.3. běžného roku.
5. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě.
6. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací a poplatkovou povinnost, lze dlužný poplatek vyměřit
do tří let od termínu splatnosti poplatku.

