OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI
k místnímu poplatku za svoz komunálních odpadů
I. Adresa objektu, za který je ohlášení podáváno:

II. Odpadová nádoba:
Objem

Počet

110 l
120 l
240 l
1100 l
III. Seznam poplatníků podléhajících poplatku:

Příjmení, jméno

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu:
(nevyplňuje se, pokud je shodná
s adresou tvorby odpadu)

Datum
změny *)

Kód
Kód
poplatníka
změny **)
***)

*) Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.
**) Kódy změn:
P – přihlášení
O – odhlášení
B – ohlašovna
C – cizina
J – jiná obec ČR

H – hasiči
N – ústavní péče
V – věznice
R – rekreační objekt
Z – držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P

***) Kód poplatníka = důvod registrace poplatníka:
T – trvalý pobyt v obci
C – cizinec přihlášený k pobytu v obci
V – vlastník bytu, rodinného domu, chaty nebo chalupy v obci, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu

IV. Společný plátce:
Prostřednictvím níže uvedeného společného plátce budou hrazeny poplatky za komunální odpad:
Příjmení, jméno
Rodné číslo
Adresa pro doručování (pokud je
odlišná od adresy objektu)
Telefon
E-mail
V. Předpokládaný způsob úhrady:
hotově / kartou správci poplatku
bezhotovostním převodem z účtu
VI. Způsob vrácení přeplatku:
hotově
bezhotovostním převodem na účet ........................................................................
(V případě úmrtí bude přeplatek vrácen pouze na základě Usnesení Okresního soudu ve věci dědické – přeplatek
je součástí dědického řízení.)
Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků
případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v tomto formuláři, které zpracovává obec Lechotice na základě právní
povinnosti a svého oprávněného zájmu. Osobní údaje budou zpracovávány pouze v souvislosti s platbou poplatku
a pouze po nezbytně nutnou dobu.

V Lechoticích dne ..........................

………………………………………………………
Podpis poplatníka / společného plátce

Adresa: Obec Lechotice, Lechotice 100, 768 52 Míškovice u Holešova
Telefon: 573 388 623
E-mail: ou@lechotice.cz

IČO: 00287407
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 3000004355/8040

