OHLÁŠENÍ
k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 Města Česká Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

POPLATNÍK
Jméno a příjmení
Datum narození

VS (vyplní MěÚ)

Ulice, čp.
Město
Adresa pro
doručování
Telefon

Česká Třebová

Email
Datum vzniku poplatkové povinnosti (přihlášení k trvalému pobytu):
Datum zániku poplatkové povinnosti (odhlášení z trvalého pobytu) :
Seznam poplatníků (v případě společné platby za rodinu) :
Poř.
č.

Jméno a příjmení

Datum
narození

Adresa trvalého pobytu
(v případě jiné adresy než společného zástupce)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků
případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v tomto
ohlášení, je poplatník/společný zástupce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Datum:

Podpis:

POUČENÍ
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
Obecně závazná vyhláška Města Česká Třebová č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, třídění, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek platí:
a) Fyzická osoba, která má ve městě Česká Třebová trvalý pobyt,
b) Fyzická osoba dle § 10b odst. 1 písm. a) čísla 2., 3. a 4. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů,
c) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví na území města, tj. v katastrálním území Česká Třebová, Lhotka,
Parník, Kozlov, Svinná a Skuhrov, stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku za kalendářní rok je 588,- Kč za každého poplatníka nebo stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům. Sazba poplatku se skládá z částky 250,- Kč za osobu a částky 338,- Kč za osobu, která je
stanovena dle skutečných nákladů města na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí rok.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření, a to ve lhůtě splatnosti:
 Jednorázově do 30.04. příslušného kalendářního roku za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům,
 Jednorázově do 30.04. příslušného kalendářního roku za každou fyzickou osobu, která má ve městě Česká
Třebová trvalý pobyt,
 Ve dvou stejných splátkách do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku za každou fyzickou osobu,
která má ve městě Česká Třebová trvalý pobyt.
Vznikne-li poplatková povinnost po výše uvedeném datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku. Poplatek se platí v poměrné výši odpovídající počtu i započatých měsíců.
Poplatek je možné uhradit:
 Hotově na pokladně Městského úřadu Česká Třebová
 Bezhotovostně na účet 8010-0000826611/0100
 Prostřednictvím SIPO (pouze poplatník s trvalým pobytem)
Při zániku poplatkové povinnosti správce poplatku zjištěný přeplatek vrátí na písemnou žádost poplatníka,
činí-li tento vratitelný přeplatek více než 100,- Kč.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku místní poplatek
platebním výměrem. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně. Nezaplatí-li poplatek
poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku místní poplatek jednomu z nich.
V případě, že nedojde k úhradě poplatku ani na základě vydaného platebního výměru, dlužník nereaguje na
vyrozumění o výši nedoplatku a ani nevyužije možnosti řešení dluhu povolením splátek, přistoupí správce
pohledávky k jejímu vymáhání a to daňovou exekucí, prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. V
takovém případě je dlužník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též náklady spojené s jeho
vymáháním.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacená část může být zvýšena až na trojnásobek. Toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku.

