
Obec Královské Poříčí odpovědný pracovník Vladimíra Kořínková

Lázeňská 114 telefon: 352 350 522, 702 190 974

357 41  Královské Poříčí e-mail: korinkovaouporici@volny.cz

IČO: 00259420

OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z NEMOVITÉ VĚCI

( z kapacity soustřeďovaných prostředků pro nemovitou věc v litrech na poplatníka)

Identifikační údaje plátce podle zřizovací listiny (SVJ,OD) šedé části vyplní plátce

Název

IČO

zástupce podle zřizovací listiny (předseda)

adresa

doručovací adresa

telefonní číslo

e-mail

číslo účtu

identifikační údaje nemovité věci (ulice, čp.,

katastrální území, pozemek p.č.)

počet bytů/bytových jednotek v nemovité věci

Objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc

velikost nádoby-litry 110(120), 240,1100 schváleno

frekvence vývozu:

1x za týden, 1x za 14 dní, 1x za měsíc

Ohlášení změn v průběhu roku ode dne:

přihlášení/odhlášení bydlícího poplatníka

odhlášení nádoby z důvodu:

změna kapacity nádoby:

změna frekvence vývozu:

Změny je nutné hlásit nejpozději do 25-tého dne v měsíci, s účinností od 1. dne následujícího

kalendářního měsíce. Změnu lze provést maximálně 1x za kalendářní rok.

Svozová firma pro Obec Královské Poříčí:

Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. Chodov (CHOTES)

Platební údaje

číslo účtu/kód banky 3327391/0100

VS číslo popisné

Datum:

Podpis zástupce (předseda) - plátce:

 



Evidence poplatníků v bytové jednotce

Byt číslo/počet poplatníků                             /

1. poplatník - jméno a příjmení

    datum narození

2. poplatník - jméno a příjmení

    datum narození

3. poplatník - jméno a příjmení

    datum narození

4. poplatník - jméno a příjmení

    datum narození

5. poplatník - jméno a příjmení

    datum narození

6. poplatník - jméno a příjmení

    datum narození

7. poplatník - jméno a příjmení

    datum narození

8. poplatník - jméno a příjmení

    datum narození

Ohlašovací povinnost je daná zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů  a příslušnou obecně závaznou vyhláškou Obce Královské Poříčí o místním poplatku za ukládání

komunálního odpadu z nemovité věci.

Datum:

Podpis zástupce (předseda) - plátce:


