OBEC SRBEČ
IČ: 00244449
se sídlem 270 65 Srbeč 16
telefon: 313 562 333 e-mail: info@srbec.cz

Vážení spoluobčané,

Vzhledem ke změnové obecně závazné vyhlášce 3/2022 z 12.4.2022, kterou se mění
OZV 3/2021 o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství si Vás
dovolujeme upozornit na úlevy, které z této vyhlášky plynou. Pokud máte na osvobození
nebo úlevu plynoucí z vyhlášky nárok, prosím o doložení této skutečnosti a vyplnění
příslušného formuláře. Formulář prosím odevzdejte v kanceláři Obecního úřadu Srbeč
nebo zašlete emailem na info@srbec.cz nejpozději do 30.11.2022. K formuláři
odevzdanému po lhůtě nebude brán zřetel.

S pozdravem

Vít Řebík
starosta

V Srbči dne 20.9.2022

Obecní úřad Srbeč, Srbeč 16, 270 65

Oznámení nároku na osvobození nebo úlevu
od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

z níže uvedeného důvodu v roce 2023
Poplatník :
Jméno, příjmení:

____________________________________________________

Datum narození:

____________________________________________________

Adresa trvalého bydliště:

____________________________________________________

Doručovací adresa:

____________________________________________________

Telefon, e-mail:

____________________________________________________

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
je:








Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné
obci bydliště,
Umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
Umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
Umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení nebo
Na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Přihlášena k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu
Osoba, která se po celý rok v místě trvalého pobytu nezdržuje

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
 Osobou s průkazem ZTP/P a to ve výši 500 Kč
Adresa pobytu: ________________________________________________________________
Uplatnění osvobození od: ________________________ do: ____________________________
Přiložené listiny:
_______________________________________________________________________________
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle skutečnosti a že jsem si vědom/a důsledků v případě
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

……..………………………………….
Datum a podpis poplatníka
………………………………………………………………………………………………………..
u nezletilých poplatníků podpis zákonného zástupce včetně jeho jména, příjmení, data narození
a adresy trvalého bydliště
Vyplněný formulář můžete doručit osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu: Obecní úřad Srbeč, Srbeč 16
nebo e-mailem s připojením uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou, podepsanou
uznávaným elektronickým podpisem, odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo s ověřenou identitou
podatele způsobem, kterým lze přihlásit do jeho datové schránky
*
zakřížkujte příslušnou variantu

