Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
1) Identifikační údaje plátce:
Vlastník nemovitosti:
Fyzická osoba – jméno a příjmení
Právnická osoba – název
Rodné číslo / IČ
Místo pobytu / sídlo
Doručovací adresa
Telefon, e-mail
Číslo účtu
Identifikační údaje nemovitosti
(číslo popisné, číslo evidenční, číslo pozemku)

Počet poplatníků žijících v nemovitosti
(včetně těch, kteří nejsou trvale hlášeni)
2) Zástupce vlastníka nemovitosti (plná moc):
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalý pobyt / doručovací adresa
Telefon / e-mail
Způsob jednání za právnickou osobu / FO
Objednaná kapacita odpadových nádob pro tuto nemovitost:
Ohlášení změny z důvodu (nehodící škrtněte):
1) Přidělení nové nádoby na směsný komunální odpad
2) Odstranění nádoby
3) Změna frekvence svozu
4) Změna objemu nádoby
Změny ve svozu komunálního odpadu je nutné nahlásit nejpozději
1. do 15.6. s účinností od 1. 7.
2. do 15.12. s účinností od 1.1.

odpadová
nádoba

80 l
80 l
80 l
120 l
120 l
120 l
kombi
120
kombi
120

počet vývozů
měsíčně

sazba
poplatku za
litr

množství
vyvezených litrů
měsíčně

(1x7)
(1x14)
(1x30)
(1x7)
(1x14)
(1x30)

4x
2x
1x
4x
2x
1x

0,55 Kč
0,55 Kč
0,55 Kč
0,55 Kč
0,55 Kč
0,55 Kč

4 x 80 = 320
2 x 80 = 160
1 x 80 = 80
4 x 120 = 480
2 x 120 = 240
1 x 120 = 120

(1x7)

4x

0,55 Kč

4 x 120 = 480

(1x14) 2x

0,55 Kč

2 x 120 = 240

počet
měsíců

poznámka

Pouze pro vlastníky objektů osady za kostelem!
Pokud máte zájem o svoz komunálního odpadu, lze tento odkládat do kontejneru v ohradě za
kostelem. Poplatek bude vypočítán ve výši podílu na nádobě (pro rok 2022 cca 90,-Kč/měsíc).
Platební údaje:
Číslo účtu obce Andělská Hora 280026394/0300 ČSOB K. Vary
Variabilní symbol – číslo popisné/evidenční/číslo pozemku
Vlastník nemovitosti bude hradit poplatek zpětně ve dvou platbách a to:
1. za dílčí období od 1. ledna do 30. června do 15. července příslušného kalendářního
roku
2. za dílčí období od 1. července do 31. prosince do 15. ledna následujícího kalendářního
roku.
Umístění nádoby
(adresa)
Podíl na nádobě
(vyplňte v případě sdílení jedné nádoby
více nemovitostmi):

Paušální poplatek

Nemovitost nemá nádobu. Paušální částka pro rok
2022 činí 330,- Kč (50litrů x 0,55Kč x 12měsíců)

Ohlašovací povinnost je daná zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a OZV č. 2/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci.

Datum: ……………………………….
……………………………
Podpis plátce

