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Úřad městského obvodu Pardubice II                
odbor ekonomický 
Chemiků 128, 530 09  Pardubice

 

 

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti 
k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství  

 

V souladu s čl. 2 odst. 1 písm. b) a čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 7/2021 statutárního města Pardubic 

tímto plním svoji ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

z titulu vlastnictví nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 

přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území statutárního města Pardubice. 

 
Identifikace poplatníka: 
 
Název vlastníka nemovitosti: ...…………………………………………………………………………………….………………………………,  

IČO: ……………………………  

Sídlo podnikání: ……………………………………..……………………………………………..……………..…………………………….………. 

Další adresa pro doručování: …………………….………………………………………………………….……………………………………… 

 

Typ subjektu:  □ fyzická osoba podnikající  □ právnická osoba  □ jiný typ 

 

osoba/y oprávněná/é za vlastníka jednat v poplatkových věcech:  

 

……..………………………………………..........………………………………………………………………………………………………………….., 

na základě: ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 

Předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností:   □ ano  □ ne 

 

V případě, že ano, uveďte čísla všech bankovních účtů včetně zahraničních, užívaných v souvislosti s touto 

podnikatelskou činností:  

…………………………………….…………………………………………………… 

…………………………………….…………………………………………………… 

 

tel.:* ………………………………………….    e-mail:* …………………………………………… 

Datum zápisu vlastnictví do katastru nemovitostí: ………………................ 

Identifikace nemovitosti: 

Ulice: ………………………………….................……        

□ Byt □ č.p. ............ □ číslo bytu ............ 

□ Rodinný dům □ č.p. ............ □ č. evid. ............  

□ Stavba pro rodinnou rekreaci □ č.p. ............ □ č. evid. ............ □ parcelní číslo ............  

(není-li přiděleno č.p./č.e.)  



 

* nepovinný údaj sloužící k operativní a efektivnější komunikaci pro rychlejší a kvalitnější poskytování 

veřejné služby ze strany správce poplatku 
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Skutečnosti zakládající nárok na osvobození: 

1. V nemovitosti je k pobytu hlášena fyzická osoba:    □ ano                    □ ne 

V případě, že je v nemovitosti hlášena fyzická osoba, uveďte její jméno, příjmení a datum narození (je-li 

osob hlášeno více, lze uvést i více): 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

2. Stavba určená k rodinné rekreaci, ve které není přihlášená k pobytu žádná fyzická osoba, ale všichni 

vlastníci mají sídlo ve statutárním městě Pardubice: 

□ ano                    □ ne 

 

Upozornění: 
1. Má-li k nemovitosti vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

2. Každý poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit jakékoliv změny týkající se poplatkové povinnosti. 

3. V souladu s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

je poplatník povinen údaj rozhodný pro osvobození ohlásit nejpozději do 31. 1. následujícího 

kalendářního roku. V případě, že tuto povinnost nesplní, nárok na osvobození zaniká. 

 
 

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou úplné a pravdivé. 
 

 
V .....................................................................   dne ………………................  

 
 

Podpis poplatníka ………………..................... 

 


