
Přiznání k místnímu poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Tržek 

 za rok 2021 

 

Druh přiznání (nehodící se škrtněte ) 

řádné                   dodatečné 

 

Adresa objektu, za který je přiznání podáváno : 
 

Tržek, číslo popisné : …………………………       Byt (bytová jednotka) číslo : ………. 

 

„Zástupce“ poplatníků: 

 

Jméno: …………………………..               Příjmení: ……………………………. 

 

Adresa: ………………………….              Datum narození: ……………………. 

 

1) Seznam poplatníků:   
  

Příjmení Jméno  Datum narození 
 

……………………………… ……………………..  ……………… 

……………………………… ……………………..  ……………… 

…………………………...... ……………………..  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 
(v případě většího počtu poplatníků přiložte k přiznání seznam poplatníků s výše uvedenými údaji) 

 

2) Adresa objektu sloužícího k individuální rekreaci: 

 

…………………………………………………………………………………. 
 

Seznam poplatníků osvobozených od poplatku dle OZV 
Příjmení Jméno  Datum narození 

 

……………………………… ……………………..  ……………… 

……………………………… ……………………..  ……………… 

……………………………… ……………………..  ……………… 
 

Výpočet poplatku (sazba místního poplatku x počet poplatníků nebo objektů k individuální 

rekreaci) 

 

Sazba poplatku ……450………….,- Kč   x    počet  ………  =  ………………… ,- Kč 

 

 

                                                                                Výše poplatku ………….. ,- Kč 

 



Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních 

následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

 

 

 

V ………………………………..                  Dne ……………………………     

 

 

Podpis poplatníka nebo zástupce ……………………………… 
 

 

Placení poplatku:  
Poplatek je splatný do 30.4.2021 a činí 450,- Kč za osobu nebo za rekreační objekt. 

Děti narozené po 1.1.2015 jsou od poplatku osvobozeny. 

Poplatek je možno uhradit: 

1) v hotovosti na pokladně obce v úředních hodinách obecního úřadu (středa 18-19hodin) 

2) na číslo účtu 1283376319/0800, variabilní symbol je číslo popisné poplatníka. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Podle Čl. 6 Obecně závazné vyhlášky obce Tržek č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jsou poskytována 

tato osvobození a úlevy : 

 

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba  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, 

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) poplatník, který má trvalý pobyt na ohlašovně Tržek  

b) poplatník, který je třetím nezaopatřeným a každým dalším nezaopatřeným dítětem v rodině do 15 let věku 

včetně 

c) poplatník, který je třetím nezaopatřeným a každým dalším nezaopatřeným dítětem v rodině, a zároveň se 

nepřetržitě připravuje na výkon budoucího povolání až do věku 26 let včetně 

d) od placení poplatku za komunální odpad dle této obecně závazné vyhlášky je osvobozeno každé dítě, které 

v příslušném kalendářním roce dosáhne nejvýše 6 let věku 

 

(3) Úleva se poskytuje: Držiteli průkazu ZTP a ZTP/P ve výši 200Kč 

 

(4) Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 2 a 3 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve 

lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu. 
 


