Obec Předslav
OHLAŠOVACÍ POVINNOST

ZMĚNA POPLATKOVÉ POVINNOSTI

k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – VLASTNÍK BYTU, RODINNÉHO DOMU NEBO
REKREAČNÍHO OBJEKTU, VE KTERÉM NENÍ HLÁŠENA ŽÁDNÁ FYZICKÁ OSOBA

ČÁSTKA K ÚHRADĚ:

VARIABILNÍ SYMBOL: Doplní správce

ČÍSLO ÚČTU:
5825351/0100

poplatku

Poplatník
Jméno, příjmení, titul:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Kontaktní adresa:
Telefonní spojení:

Email:

Poplatek hrazen od:

Identifikace nemovitosti:

byt

rodinný dům

rekreační objekt

Katastrální území:
Ulice a číslo popisné/evidenční
Pokud má poplatník nárok na osvobození dle článku 7 odstavec (2) vyhlášky, uvede a doloží se tato skutečnost v samostatné příloze
k tomuto formuláři.

POUČENÍ:
Ohlašovací povinnost je dána zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou
vyhláškou obce Předslav č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) povinnosti nahlásit správci poplatku písemně
nebo ústně do protokolu každou změnu poplatkové povinnosti do 15 dnů.
Svým podpisem uděluji obci Předslav, se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy, IČ: 00256021, aby ve smyslu zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů s účinností od 1.1.2021 dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zpracovával mé
osobní údaje uvedené na tomto tiskopise. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účely administrace místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V ……………………………… dne …………………………

Podpis: ………………………………..

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce: www.predslav.cz
V tištěné podobě pak na obecním úřadu Předslav.
Vyplněný formulář lze podat osobně na obecním úřadě Předslav, nebo zaslat elektronicky na adresu podatelna@predslav.cz
nebo prostřednictvím datové schránky (cjsbrxa).

Adresa: Předslav 124, 339 01 Klatovy

e-mail: podatelna@predslav.cz

www.predslav.cz

tel.: 376 395 201

DS: cjsbrxa

