
Pokyny k vyplnění Ohlášení poplatkové povinnosti 
k místnímu poplatku za svoz komunálních odpadů 
 

 
 

Bod 1 – vyplňte celou adresu místa, kde je komunální odpad tvořen.  
  
Bod 2 – uveďte počet nádob dle jednotlivých objemů.  
 
Bod 3 – pokud žijete na společné adrese s dalšími osobami (např. rodina), můžete vyplnit toto prohlášení 
dohromady.  
 
Bod 4 – zde uveďte společného plátce poplatku – jednu osobu ze společné domácnosti (v tom případě bude 
uveden pod bodem 3 i 4) nebo osobu, která je vlastníkem nebo správcem nemovitosti a prostřednictvím níž budete 
platit poplatek. Individuální poplatník je evidován současně jako společný plátce. Společný plátce – fyzická osoba 
stvrdí veškeré uvedené údaje vlastnoručním podpisem, právnická osoba razítkem společnosti a vlastnoručním 
podpisem statutárního orgánu. V případě, že bude ve formuláři uveden e-mail, bude Vám před datem splatnosti 
poplatku zaslána informace o platbě. 
 
Kód = důvod registrace poplatníka – zvolíte jeden ze zákonných důvodů plnění ohlašovací povinnosti k poplatku. 
 
Kódy změn P, O, B, C, J, H, N, V, R, Z 
Pokud nastala změna skutečností uvedených v prohlášení poplatníka, je každý poplatník povinen toto oznámit do 
15 dnů správci poplatku. 
(Nejčastějším případem bude skutečnost, kdy je poplatník odhlášen z trvalého pobytu:  O - odstěhování, úmrtí, 
P - přihlášení, narození) 
 
Od poplatku jsou osvobozeni, tj. mají ohlašovací povinnost, ale neplatí jej poplatníci, kteří prokáží, že: 
B – mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Obecního úřadu Lechotice a v obci Lechotice se nezdržují. 
C – osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí v délce trvání delší ne 6 kalendářních měsíců. 
J – osoby s pobytem v jiné obci či městě České republiky, spojeným s úhradou poplatku za komunální odpad 
v délce trvání delší než 9 kalendářních měsíců. 
H – osoby zařazené do jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Lechotice. 
N – jsou umístěni 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, 
umístěni do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo umístěni v domově pro osoby se 
zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení, osoby 
umístěné v zařízeních sociální péče (domovy důchodců, dětské domovy). 
R – mají na území obce Lechotice ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba, které jsou přihlášeny na území obce Lechotice. 
V – jsou ve výkonu trestu nepodmíněného odnětí svobody. 
Z – osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. a IV. stupeň  
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu. 
 
Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci 
tohoto měsíce. 
modelové příklady:   

- občan, který se přistěhoval do Lechotic 20. listopadu - poplatková povinnost vzniká již od 1. listopadu 
- občan, který se z Lechotic odstěhoval 1. prosince - za měsíc prosinec již neplatí  

 
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou obce Lechotice č. 003/2020 – její úplné znění 
na www.lechotice.cz 

http://www.lechotice.cz/

