Obecní úřad Sobotín
Přijetí žádosti (vyplní úřad):

OZNÁMENÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ
od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Oznamovatel (poplatník, zákonný zástupce, zmocněnec):
Příjmení a jméno:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Poplatník, jehož se osvobození týká (není-li shodný s oznamovatelem)
Příjmení a jméno:

datum narození:

Na základě platné obecně závazné vyhlášky č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, oznamuji splnění podmínek pro
osvobození z následujících důvodů:

(1)

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle čl. 1 písm. a), která je:
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou
péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého, rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální
služby, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)

Od poplatku se osvobozují:
a) osoby umístěné ve vyšetřovací vazbě nebo výkonu trestu,
b) osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, u nichž není znám jejich skutečný
pobyt,
c) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu a zároveň žijící mimo území obce,
kde prokazatelně uhradili poplatek podle jiného právního předpisu (zák. č. 185/2001
Sb., zákon o odpadech),
d) osoby, které se prokazatelně zdržující se v zahraničí po dobu více než 10 měsíců
v příslušném kalendářním roce,

e) osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a
všichni spoluvlastníci mají pobyt na území obce Sobotín.
(3)

Úleva se poskytuje ve výši 50% a nárok na úlevu od poplatků mají:
a) studenti, kteří prokazatelně studují a jsou v místě studia ubytováni.

Od:
Přílohou této žádosti je doklad, který prokazuje uvedené skutečnosti.
V případě, že pominou důvody osvobození, pro které oznámení podávám, zavazuji se oznámit tuto
skutečnost do 15-ti dnů správci poplatku a uhradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození od
poplatku pominuly.
Prohlašuji, že výše uváděné skutečnosti jsou pravdivé a úplné.

Dne:

Podpis oznamovatele:

