Obecní úřad Mysločovice
tel.: 577 121 050, e-mail: ou@myslocovice.cz
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
dle Obecně závazné vyhlášky obce č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vznik / změna poplatkové povinnosti
stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
Poplatník:
Jméno, příjmení ……………………………………..……………………………..…………….………………..
Datum narození ……………………..……….
Místo přihlášení: ………………………………………………………………………………………….………...
Další adresa pro doručování ……………………..………………………………………………….…………….
U poplatníka, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, adresa zmocněnce
v tuzemsku pro doručování:
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ohlašovací povinnost se vztahuje na níže uvedenou nemovitost na území obce
zaškrtněne a doplňte požadované údaje:
(1) Stavba určená k individuální rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba
evidenční nebo popisné číslo, popř. parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna
…………………………………………….
(2) Byt, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba
popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu
…………………………………………….
(3) Rodinný dům, ve kterém není přihlášená žádná fyzická osoba
evidenční nebo popisné číslo, popř. parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna
…………………………………………….
Osoby s vlastnickým právem k výše uvedené nemovitosti ((na osobu uvedenou pod č. 1 bude nahlíženo
jako na společného plátce)
příjmení a jméno
datum narození
místo přihlášení
1.
2.
3.
4.
Dojde-li ke změně výše uvedených údajů, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne,
kdy nastala. (Povinnost ohlásit změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů je zveřejněn na úřední desce správce.)

Zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 30 dnů ode dne zániku
poplatkové povinnosti.

V Mysločovicích dne ……………………………..

Podpis poplatníka / zákonného zástupce / opatrovníka

