OBEC OPATOVICE NAD LABEM
OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI
dle § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné
vyhlášky obce č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci,
a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
I. ÚDAJE O PLÁTCI
Vlastník nemovité věci nebo SVJ:
(jméno a příjmení nebo název)

Datum narození nebo IČO:
Místo pobytu nebo sídlo:
Doručovací adresa
(je-li odlišná od adresy dle předchozího řádku):

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:
Telefon*:

E-mail*:

II. ÚDAJE O NEMOVITÉ VĚCI
Adresa nemovité věci:
(ulice, č.p. nebo č.e., část obce)

Parcelní číslo pozemku s nemovitou věcí
(pokud nemá stavba přiděleno č.p. nebo č.e.):
Druh nemovité věci:
rodinný dům
stavba pro rodinnou rekreaci

bytová jednotka

jiné: ______________________________

Počet poplatníků (s bydlištěm v nemovité věci): _______

* nepovinný údaj

bytový dům

Počet BJ (u bytového domu): ________

III. OBJEDNANÁ KAPACITA SOUSTŘEĎOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
V tabulce vyplňte pouze v posledním sloupci počet kusů objednávaných nádob (popelnic/kontejnerů)
Objem nádoby
60 litrů

Frekvence svozu
měsíční

Počet svozů/rok
13

Cena/rok/ks
702 Kč

14 denní

26

1 404 Kč

měsíční

13

936 Kč

14 denní

26

1 872 Kč

měsíční

13

1 404 Kč

14 denní

26

2 808 Kč

měsíční

13

2 808 Kč

14 denní

26

5 616 Kč

měsíční

13

7 722 Kč

14 denní

26

15 444 Kč

měsíční

13

9 009 Kč

14 denní

26

18 018 Kč

měsíční

13

12 870 Kč

14 denní

26

25 740 Kč

80 litrů
120 litrů
240 litrů
660 litrů
770 litrů
1100 litrů

Datum ______________

Počet kusů

Podpis plátce _______________

Následující údaje vyplňuje obecní úřad
Stanoviště nádob:

před nemovitostí

jiné (popis): ______________________________

Číslo účtu, na které se poplatek hradí: 1205472399/0800
Variabilní symbol: _______________
Poplatek celkem: _______________
Splatnost poplatku je nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Poplatek je možné zaplatit
v úředních hodinách na pokladně obecního úřadu (Pardubická 160, Opatovice nad Labem) nebo na výše
uvedený bankovní účet obce. Cena je uvedena v tabulce výše a je dána podle objednané kapacity
odpadových nádob (objem x počet svozů) a sazby poplatku 0,90 Kč/litr podle vyhlášky o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci obce Opatovice nad Labem.

Změny v objednaném objemu nádoby a/nebo frekvenci svozu, je nutné hlásit nejpozději týden před
koncem měsíce, s účinností od 1. dne následujícího kalendářního měsíce. Změny je možné provádět
každý měsíc, nejlépe však k začátku čtvrtletí (1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 10.).

