OBEC NEPOMĚŘICE
Nepoměřice 48, 285 11, IČO: 00236250
starostka mobil: 725021553
bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 199421821/0300
nepomerice@email.cz, www.nepomerice.cz

ŽÁDOST O OSVOBOZENÍ OD POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
(místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle obecně závazné vyhlášky obce Nepoměřice č. 2/2019)

A.

ŽADATEL
(osoba, která odvádí poplatek za domácnost, pokud žádáte za sebe bod C. nevyplňujte)

Jméno a příjmení:……………………………………………. Datum narození: ………………………
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………...
V současné době bytem: ………………………………………………………………………………….
Email: …………………………………………………

B.

Telefon: …………………………………

ŽÁDÁM O OSVOBOZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO POPLATKU ZA KALENDÁŘNÍ ROK ……
(zakřížkujte zvolenou variantu):
DŮVOD OSVOBOZENÍ:

PŘILOŽENÝ DOKLAD:



potvrzení o pobytu v zahraničí
potvrzení o zaměstnání (studiu) v
zahraničí + volný český překlad dokladu



potvrzení o pobytu vystavené vězeňskou
službou

pobyt v jiné obci ČR



(minimálně 6 měsíců/kalendářní rok
spojený s úhradami za komunální odpad)



doklad o zaplacení poplatku v jiné
obci/městě na jméno žadatele
kopie nájemní smlouvy

dlouhodobý pobyt v zahraničí
(minimálně 6 měsíců/kalendářní rok)

pobyt ve vazební věznici

student ve věku 19-26 let
hospitalizace ve zdravotnickém zařízení



potvrzení o studiu
doklad o zajištění ubytování



potvrzení vystavené zdravotnickým
zařízením



potvrzení daného zařízení



(minimálně 6 měsíců/kalendářní rok)

pobyt:





v domově pro seniory
v dětském domově
v domově se zvláštním režimem
v chráněném bydlení

C.

ŽÁDÁM O OSVOBOZENÍ OD POPLATKU ZA KALENDÁŘNÍ ROK 20…. ZA TYTO OSOBY

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

ADRESA POBYTU

DATUM NAROZENÍ

(pouze v případě, že se liší od adresy
trvalého pobytu žadatele)

V souladu s § 5 zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších
předpisů, dávám svým vlastnoručním podpisem souhlas, aby Obecní úřad Nepoměřice,
v souvislosti s touto žádostí zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní a citlivé údaje, týkající
se mé osoby a osob uvedených v žádosti.
Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se všemi skutečnostmi, týkající se poplatku. A zároveň
prohlašuji, že jsem uvedl(a) přesné, pravdivé a úplné údaje.

V …………………………………...dne……………………..

……………………………………………………..
podpis žadatele

Výsledek:
O výsledku nebude poplatník (oznamovatel) písemně vyrozuměn. V případě předložených
nedostatečných dokladů bude poplatník (oznamovatel) vyrozuměn telefonicky, e-mailem nebo
obyčejnou listovní zásilkou s možností doplnění požadovaných dokladů.

Vyplněný formulář (včetně dokladů) odevzdávejte:




osobně
emailem
datovou schránkou

Obecní úřad Nepoměřice, Nepoměřice 48, 285 11
nepomerice@email.cz
2dma7tz

