Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice IV
Odbor ekonomický a vnitřních věcí
Bokova 315, 530 03 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 obecně závazné vyhlášky č. 7/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tímto plním/e svoji ohlašovací povinnost
k nemovitosti bytu, rodinnému domu, stavbě pro rodinnou rekreaci.
Identifikace poplatníka:
Fyzické osoby:
Jméno a příjmení vlastníka nemovitosti: …………………………………………………………………………………..………
(popř. zástupce vlastníka/ů)

Rodné číslo: ………………………………………………………………… tel. číslo …………………………………………………….
Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………………………………………….
Doručovací adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Právnické osoby:
Název, IČ: …………………………………………………………….………………………………………..…………………………………….
sídlo právnické osoby ..……………………………………………………………………………………………………………………….
Doručovací adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Jména a příjmení osob oprávněných jednat v poplatkových věcech: ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………tel. číslo …………………………………….
Bankovní spojení: ……………………………………………… čísla účtů: …………………………………………………………..
(čísla účtů u peněžních ústavů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka)

Identifikace nemovitosti:
Stavba určená pro rodinnou rekreaci

□

byt

□

rodinný dům

□

(křížkem označte příslušnou nemovitost)

Ulice ………………………………………………………………..…

č.p. ……………………… evid. č. ………………………………

Obec ………………………………………………………………….……………..

číslo bytu ...............................................

Parcelní číslo pozemku …………………………………………………………………………………………………………..………....
(pokud není nemovitost označena číslem evidenčním nebo popisným)

Vznik poplatkové povinnosti: ………………………………………………………………………….…………………………………
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Upozornění :
1. Poplatek platí vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, nacházející se na území statutárního města Pardubice, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba.
2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
3.

Každý poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit jakékoliv změny, týkající se poplatkové povinnosti.
(§14a odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění)

Prohlašuji/prohlašujeme, že údaje, vyplněné na tomto tiskopise jsou úplné a pravdivé
a jsem/jsme si vědom/i následků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

Potvrzuji/potvrzujeme, že jsem/jsme byl/a/i informován/a/i, že na webových stránkách MO
Pardubice IV (https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo4) jsou uvedeny „Informace
o zpracování osobních údajů“ a v pracovní době jsou k dispozici v kanceláři úřadu.

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

podpis poplatníka ……………………..….................................................................
(právnická osoba podpis, razítko)
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