Obecní úřad Lhotsko
Lhotsko 57
763 12 Vizovice

Přihlášení k místnímu poplatku za komunální odpad
Jméno a příjmení nebo název firmy:
Datum narození, nebo IČ:
Adresa trvalého bydliště nebo sídlo
podnikání, číslo evidenční
Číslo účtu (ze kterého budu platit:
email

Telefon

Parcelní
číslo

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl (a) pravdivě.
Lhotsko
dne
vlastnoruční podpis (za nezletilé dítě,
zákonný zástupce)
Poučení:
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, který byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky povolen trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, která podle
zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl, nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
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; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném, nebo
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob,
jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které
poplatek platí.
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy
mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatník dle čl. 2 odst. 1, vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci, nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna.
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