
 

[Sem zadejte text.] 
 

 

 

Poučení pro vyplnění formuláře: 
1. Plátce – vlastník nemovité věci – jméno a příjmení nebo obchodní jméno (název právnické osoby) nebo   

název společenství vlastníků jednotek (dále SVJ). 

2. RČ / IČO – fyzická osoba – rodné číslo vlastníka, právnická osoba – IČO. 

3. Adresa/sídlo plátce – místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.                 

4. Osoba oprávněná jednat – jméno a příjmení, bydliště a vztah k plátci (např. jednatel, předseda výboru, zmocněnec, 

zástupce, správce atd.). Vyplňte vždy u právnické osoby nebo v případě, že plátce zastupuje jím pověřená osoba.  

5. Oprávnění k jednání – v případě zastupování plnou moc či jiné oprávnění k jednání v poplatkových věcech přiložte 

k formuláři „Ohlášení plátce poplatku“. 

6. Doručovací adresa – vyplňte pouze tehdy, jestliže je adresa pro doručování odlišná od adresy místa trvalého pobytu 

fyzické osoby nebo sídla právnické osoby. 

7. Telefon – uveďte číslo telefonu na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce. 

8. E-mailová adresa – na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce. 

 
9. Nemovitá věc – údaje dle katastru nemovitostí (u SVJ uvádějte vždy sídlo SVJ). 

10. Druh nemovité věci – vyberte jednu z možností dle katastru nemovitostí a označte (X). 

11. Počet bytových jednotek – vyplňte počet bytových jednotek v nemovité věci (u SVJ vždy za celé SVJ). 

12. Počet poplatníků – vyplňte počet zdržujících se osob v nemovité věci (u SVJ vždy za celé SVJ). 

13. Sběrné nádoby– vyplňte zvolený počet sběrné nádoby 

14. Četnost svozu – vyplňte požadovanou četnost svozu a označte (X) 

15. Podpis plátce – vlastnoruční podpis fyzické osoby nebo osob oprávněných k podpisu. 

 

 

 

 

 

Ceník – komunální odpad 2022 

 

Velikost popelnice   Četnost svozů Cena 
 

60 l popelnice (vlastní nádoba) 
1x měsíc           
13 svozů 585 Kč 

 

    
1x 14dní            
26 svozů  1170 Kč 

 

   (nádoba od OÚ) 
1x měsíc           
13 svozů          685 Kč 

 

  
1x 14dní            
26 svozů           1270 Kč                                                                                         

     

120 l popelnice (vlastní nádoba) 
1x měsíc           
13 svozů  Kč 

 

    
1x 14dní            
26 svozů 
 

        2340 Kč 
 

        
 

120l pytel     100 Kč 
 

1170


