Obecní úřad Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice
Ohlášení poplatkové povinnosti
k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů – dle platné obecně závazné vyhlášky Obce Libějovice
Poplatník (nehodící se škrtněte):
1)
Fyzická osoba přihlášená v obci
2)
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci
3)
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo rodinný dům, ve kterém není přihlášena
žádná fyzická osoba
Jméno: ______________________________

Příjmení: _________________________________

Rodné číslo: ______________________
U poplatníka dle bodu 2) a 3) Adresa pobytu:
Část obce, ulice: _____________________________________________
Město/Obec: _______________________________________________

čp: _____________
PSČ: _____________

Doručovací adresa (je-li rozdílná od trvalého bydliště):
Část obce, ulice: _____________________________________________
Město: ____________________________________________________

čp: _____________
PSČ: _____________

Adresa zmocněnce pro doručování: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

MÍSTO PŘIHLÁŠENÍ: ____________________ čp: ______ Číslo bytu:

__________

Příp. umístění, pokud nejsou byty číslovány: _____________________________________________
Parcelní číslo pozemku (není-li stavba označena číslem popisným nebo evidenčním): ____________
Ostatní spoluvlastníci (pouze u poplatníka uvedeného v bodě č. 2,3 ohlášení):
Jméno a příjmení: ________________________________________________
Rodné číslo: _______________________
Adresa:
_________________________________________________________________
* další vlastníky uveďte na volném listě
Žádost o osvobození od místního poplatku dle OZV č. 7/2021, čl. 7:
Odst. 1 písm: a) b) c) d) e)
Odst. 2 písm: a) b) c)
* zakroužkujte vybrané

Odst. 3

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků při podání nepravdivých údajů. Dále si
uvědomuji svou povinnost hlásit každou změnu výše uvedených údajů. Uvedené údaje budou použity pro správu místních poplatků

V __________________________Dne: _______________ Podpis poplatníka: _________________________

Záznamy OÚ :
Údaje ověřeny, nárok na osvobození doložen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Uplatnění osvobození od: ___________________
Ověřil, datum: _______________

Podpis: __________________

Uplatnění osvobození schválil, datum: ______________________

VS: ____________

Podpis: ________________________

===========================================================================================

Oznámení ukončení poplatkové povinnosti, nároku na osvobození:
Ukončení povinnosti, nároku na osvobození od: ______________________
Důvod: __________________________________________________________________________________
Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků při podání
nepravdivých údajů. Dále si uvědomuji svou povinnost hlásit každou změnu výše uvedených údajů. Uvedené
údaje budou použity pro správu místních poplatků.

V __________________________Dne: _______________ Podpis poplatníka: _________________________
Záznamy OÚ :
Údaje ověřeny:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Poplatková povinnost, osvobození ukončeno dne: _________________________________________
Vypořádání uhrazeného poplatku provedeno: ANO/NE (pouze na základě žádosti poplatníka – více než 100,- Kč)
Ověřil, datum: _______________

Podpis: __________________
Čl. 7
Osvobození a úlevy

(1)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je 1
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
b) 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,
c) 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,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
c)
poplatník, jehož nemovitost se nachází na odlehlých místech nedostupných pro svoz – tj.: Nestanice číslo popisné 53, 55 a 62, Černěves číslo
popisné 28, 29, 30 a 31, Nestanice číslo evidenční 17,
d)
poplatník, který je přihlášen k pobytu v důsledku úředního zrušení údaje o trvalém pobytu na adrese sídla ohlašovny – tj. Libějovice 26,
e)
poplatník, který se nepřetržitě déle než 3 měsíce po sobě jdoucí v místě pobytu v obci nezdržuje, je od poplatku osvobozen, pokud se na tyto
osoby nevztahuje již osvobození dle čl. 7 odst. 1 OZV.

(3)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která není prokazatelně užívána.
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§ 10g zákona o místních poplatcích

