OBECNÍ ÚŘAD DĚTMAROVICE
735 71 Dětmarovice č.27
OHLÁŠENÍ
požadované kapacity soustřeďovacích prostředků na směsný komunální odpad (SKO)
a biologický rostlinný odpad (BRO) z nemovité věci a údajů rozhodných pro stanovení místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (rodinného, bytového domu) od 1.1.2022

Ohlašovatel - plátce poplatku (vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti)
Jméno:*

Příjmení:*

Datum narození:*

Telefon:*
Kontaktní e-mail:

Adresa trvalého pobytu *
Obec:*

Č.popisné:*

Č.evidenční:*

PSČ:*

Adresa pro doručování je-li odlišná od trvalého pobytu

Adresa nemovitosti, k níž se vztahuje platba poplatku
Obec:*

Č.popisné:*

PSČ:*

Počet bydlících osob v domě*:

Č.evidenční:*

Údaje označené* jsou povinné.
Poučení:
Ohlašovatel - plátce poplatku oznamuje k nemovité věci požadovanou kapacitu soustřeďovacích prostředků
(popelnic) na směsný komunální odpad (SKO). Výše ročního místního poplatku se odvíjí od objednané kapacity
nádob na SKO a činí 0,30 Kč za 1 litr objednané kapacity nádoby (popelnice) za 1 měsíc.
Minimální základ poplatku činí 30 l na 1 bydlící osobu (poplatníka) za 1 měsíc.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci (rodinném, bytovém domě nebo rekreačním objektu)
bydliště (podle §80 občanského zákoníku).
Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníků. Spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit
poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Kontaktní osoba: Taťána Čempelová

tel:596 540 147

e-mail: ekolog@detmarovice.cz

OBJEDNÁVKA
kapacity nádob na SKO (směsný komunální odpad) a BRO (biologicky rozložitelný odpad)
1) BEZE ZMĚNY:
U nemovitosti využívám nádobu o této kapacitě, splňuji požadované podmínky
a nepožaduji změnu kapacity nádoby na SKO:
Vybranou variantu označte křížkem
Celkový počet
Objem
bydlících osob
popelnice
v nemovitosti
v litrech
110-120
240

a doplňte počet osob v domě:
Četnost
Místní
odvozu
poplatek za
rok v Kč
1x14 dnů
936,1x14 dnů
1872,-

Stávající 110 -120 l popelnice s odvozem 1x měsíc ( zelené známky) budou nahrazeny 60 l popelnicemi
s odvozem 1x14 dnů, zaškrtněte je proto ve variantě 2) ZMĚNA do nově požadovaných.
2) ZMĚNA:
K nemovitosti požaduji od 1.1.2022 nově tuto nádobu na SKO, která vychází z minimální požadované
kapacity na osobu a měsíc z dostupných nádob v obecním systému :
Vybranou variantu označte křížkem
Celkový počet
Objem
bydlících osob
popelnice
v nemovitosti
v litrech
60
60
110-120
240

a doplňte počet osob v domě:
Četnost
Místní
odvozu
poplatek za
rok v Kč
1xměsíc
234,1x14 dnů
468,1x14 dnů
936,1x14 dnů
1872,-

BRO:
1) K nemovitosti již mám přistavenu BIO popelnici a požaduji pokračovat od 1.4.2022 do 30.11.2022 v této
službě bez dalším poplatků:
Objem nádoby

Doplňte stávající
počet kusů

240
2) K nemovitosti požaduji nově přistavit BIO popelnici, max. 2 ks na nemovitost, na období od 1.4.2022
do 30.11.2022 bez dalších poplatků:
Objem nádoby

Doplňte počet
kusů

240
Svoz u BRO je 1x14 dnů.
Čestné prohlášení Ohlašovatele - plátce poplatku :
„Čestně prohlašuji, že výše objednaná kapacita nádob na SKO je dostačující pro počet fyzických osob,
které mají v mé nemovitosti bydliště a s ohledem na minimální základ dílčího poplatku 30 l na osobu a
měsíc.“

*„Souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu telefon a e-mail pro správu místního poplatku za
komunální odpad. Ostatní údaje jsou poskytovány na základě právní povinnosti.“

Datum:

Podpis ohlašovatele - plátce poplatku:

