Městys Podhradí
Čejkovice 17, 506 01 Jičín
tel./fax: 493532892, e-mail: mestys.podhradi@seznam.cz

Poplatek za komunální odpad

Od roku / měsíce

Přihláška/změny
Typ: Chata, Rodinný dům, Byt, Rekreační objekt
Společný plátce za poplatníky – doručovací adresa
příjmení a jméno, titul
obec

PSČ

ulice

č. p.

tel. domů / mobil / e-mail
Adresa tvorby komunálního odpadu
obec

PSČ

ulice

č. p.

Poplatníci s pobytem na území městyse Podhradí
příjmení a jméno, titul

Datum narození

Kód
změny

Datum
změny

Podpis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Předpokládaný způsob úhrady:

hotově správci poplatku

poštovní poukázkou

bezhotovostním převodem z účtu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro správu místního poplatku za komunální odpad.

Datum podání ……………………..

O - odhlášen

P - přihlášen

………………………………
podpis společného plátce

N – zdrav. zařízení

C - cizina V - vězení A - armáda J – jiné

Pokyny k vyplnění
Společný plátce za poplatníky
Pokud se rozhodnete o uvedení jednoho společného plátce za rodinu, rodinný dům, byt, bytový dům apod.,
vepište jméno určeného společného plátce do přihlášky. V tomto případě bude zaslána jedna poštovní
poukázka za poplatníky pouze na společného plátce. Po provedené úhradě místního poplatku za komunální
odpad společným plátcem, bude platba v naší evidenci rozúčtována na uvedené jednotlivé poplatníky na
přihlášce k poplatku za komunální odpad.
Poplatníci mohou být plátci i jednotlivě, v tom případě je nutné vyplnit samostatné přihlášky.
Pro případné doplnění chybějících údajů v přihlášce uvádějte na Vás, prosím, telefonní spojení či
e-mailovou adresu. Toto bude sloužit pro rychlejší komunikaci s Vámi.
Doručovací adresa - Zde uveďte adresu pro doručování poštovní poukázky za místní poplatek za
komunální odpad
Adresa tvorby komunálního odpadu – Vyplňujte, pokud je doručovací adresa jiná než místo vzniku
komunálního odpadu.
Poplatníci s pobytem na území městyse Podhradí
Uveďte poplatníky, za které jste se rozhodli platit místní poplatek za komunální odpad. Nezapomeňte zde
uvést i sebe!
1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území městyse Podhradí.
2. Které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. Která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
Předpokládaný způsob úhrady (nehodící škrtněte)
Poplatek je splatný jednorázově v termínech uvedených v platné obecně závazné vyhlášce o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Poplatník obdrží poštovní poukázku dle zvolené možnosti cca 1 měsíc před termínem splatnosti.
Případně lze poplatek zaplatit hotově nebo na účet č. 8323541/0100

Obecné informace
Další informace získáte:

Úřad městyse Podhradí
Čejkovice 17, 506 01 Jičín
tel./fax: 493532892, e-mail: mestys.podhradi@seznam.cz
Odevzdání přihlášky
Přihlášku k poplatku za komunální odpad lze odevzdat na Úřadě městyse Podhradí v Čejkovicích 17
Úhrada místního poplatku za komunální odpad
Po odevzdání přihlášky a zaevidování do registru plátců poplatku za komunální odpad Vám bude na
uvedenou adresu zaslaná poštovní poukázka s vyměřenou výší místního poplatku za komunální odpad.

