Městský úřad Napajedla
Odbor finanční
tel. 577 100 932
podatelna@napajedla.cz
datová schránka: rmzbckn

v.s.:
s.s.:
pořízeno:

Ohlašovací povinnost
pro místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem poplatku podle kapacity
soustřeďovacích prostředků na odpad
Formulář platí jen pro jednu nemovitou věc, vyplňujte pouze podbarená pole a odevzdejte do 15.2.2022 viz níže
I. Identifikace nemovité věci na katastrálním území Napajedla
uveďte druh:
druhy nemovité věci: A - bytový dům, B - rodinný dům, C - byt, D - stavba pro rodinnou rekreaci
adresa nemovité věci:
ulice:
číslo popisné
číslo evidenční
číslo orientační
počet bytových jednotek
pro bytový dům (A) vzniklo SVJ:
ANO
NE
nemovitá věc je ve společném jmění manželů:
ANO
NE
na nemovité věci vlastním podíl ve výši v %:
celkový počet spoluvlastníků:
Pro jednoznačnou identifikaci plátce vyplňte, prosím, údaje v části II. Plátce poplatku. Vyplníte pouze j ednu ze
tří možností typu plátce - společenství vlastníků jednotek, fyzická osoba nebo právnická osoba. Za všechny
majitele bytových jednotek, které jsou součástí SVJ, podává ohlášení vždy jen SVJ.

II. Plátce poplatku
1.) společenství vlastníků jednotek (SVJ), název, sídlo:
číslo účtu SVJ :
v poplatkových věcech za SVJ jedná: příjmení , jméno, funkce:

IČ:

správu domu vykonává správce - název, sídlo:
IČ:
2.) vlastník nebo spoluvlastník nemovité věci (v případě spoluvlastníků uveďte jen společného zástupce)
a) fyzická osoba - příjmení, jméno, titul, datum narození:
rodné číslo:
adresa trvalého pobytu:
doručovací adresa (je-li odlišná od trvalého pobytu):
b) právnická osoba - název, sídlo:
číslo účtu právnické osoby:
v poplatkových věcech za právnickou osobu jedná - příjmení, jméno, funkce:

IČ:

III. Údaje rozhodné pro výpočet výše poplatku
vyberte požadovanou variantu v příslušném řádku a sloupci a uveďte do ní počet nádob na odpad
velikost (objem v litrech) svozové nádoby na odpad
četnost svozu nádoby na odpad
1100 l
240 l
120 l plastová 110 l plechová
1x týdně
2x týdně
nelze
nelze
nelze
kombinovaný
nelze
nelze
1x za 2 týdny
1x za 4 týdny
nelze
nelze
město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČ: 00284220

IV. Kontaktní údaje
uveďte kontaktní údaje na osobu, která zpracovala ohlašovací povinnost:
jméno a příjmení, funkce:
e-mail, telefon kontaktní osoby:
Práva o povinnosti poskytovatele osobních údajů naleznete na: www.napajedla.cz/urad/gdpr
V. Ochrana osobních údajů
Oznamovatel bere na vědomí informace, dle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 101/2000 Sb., týkající se ochrany osobních
údajů, uveřejněné na úřední desce Města Napajedla a na webových stránkách https://www.napajedla.cz/urad/gdpr/.
Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto formuláře shromažďuje Město Napajedlav souvislosti s plněním svých zák.
povinností a na základě svého oprávněného zájmu, kterým je usnadnění komunikace v souvislosti s ohlašovací povinností.

Děkujeme za přesné vyplnění a včasné odevzdání ohlašovací povinnosti.
V Napajedlích dne:

podpis plátce

Pokyny k vyplnění a informace
Od 1.1.2022 platí nová obecně závazná vyhláška č. 4/2021, kterou se na území města Napajedla zavádí místní
poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tím se ruší dosavadní smluvní systém zajištění
svozu komunálního odpadu a mění se na poplatkový. Z tohoto důvodu se podává toto ohlášení, ve kterém se
uvádí požadovaný objem svozových nádob a frekvence svozu. Po odevzdání vyplněného ohlášení a úhradě
správné výše poplatku je vydána odpovídající známka k vylepení na svozovou nádobu (nádoby).

I. Identifikace nemovité věci na katastrálním území Napajedla
Uveďtě přesnou adresu nemovité věci, se kterou je spojeno ohlášení odkládání komunálního odpadu.
Pokud v bytovém domě vzniklo SVJ, uveďte ano.
Zakroužkujte správnou variantu v případě, že nemovitá věc patří do společného jmění manželů.
V případě, že vlastníte jen podíl na nemovité věci, uveďte jeho výši v procentech, jinak uveďte 100 %.
U nemovité věci, kterou vlastní více spoluvlastníků, uveďtě všechny spoluvlastníky do přílohy (netýká se SVJ).

II. Plátce poplatku
Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující - byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města. Poplatníkem poplatku je fyzická
osoba, která má v nemovitosti bydliště (faktické, nejen trvalý pobyt) nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá
bydliště žádná fyzická osoba. Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
vlastník nemovité věci v ostatních případech. Plátce poplatku vybere poplatek od poplatníků a odvede jej správci
poplatku. Správem poplatku je pro nemovitosti na území města Napajedla Městský úřad Napajedla. Plátce
poplatku je povinen podat správci poplatku tuto ohlašovací povinost nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyl
postavení plátce poplatku (stal se majitelem nebo spolumajitelelem nemovitosti nebo vzniklo společenství
vlastníků jednotek). Pozbytí tohoto postavení ohlásí správci poplatku také ve lhůtě 30 dnů. V roce 2022 (v roce
zavedení tohoto poplatku) se ohlášení vyjímečně podává do 15. února 2022. V následujících letech se oznamují
pouze změny a to do 30 dnů ode dne, kdy nastaly.

III. Údaje rozhodné pro výpočet výše poplatku
Doplňte počet nádob pro požadovaný objem a četnost svozu do jednoho podbarveného pole. Po úhradě poplatku
vám bude přidělena známka odpovídající požadované kombinaci objemu nádoby a četnosti svozu. Známku vylepte
na vaši svozovou nádobu. Jen tak si zajistíte její vývoz. Ceník je uveden samostatně a je aktualizován v závislosti
na výši sazby poplatku za jeden litr objemu svozové nádoby. Tato sazba je uvedena v obecné závazné vyhlášce
schválené zastupitelstvem města.

IV. Kontaktní údaje a podání ohlašovací povinnosti
Pro lepší komunikaci vyplňte také kontaktní údaje. Po uplynutí skartační lhůty budou tyto údaje zlikvidovány.
Vyplněnou ohlašovací povinnost odevzdejte buď v písemné podobě na podatelně Městského úřadu Napajedla
nebo zašlete poštou, anebo v elektronické podobě zašlete do datové schránky města Napajedla (rmzbckn)
nebo s opatřeným elektronickým podpisem na e-mail podatelna@napajedla.cz a to do 15. února 2022 .

město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČ: 00284220

