Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad
(bytové domy, rodinné domy, nemovitosti určené nebo užívané k rekreačním účelům)
A. Údaje o plátci:
□ vlastník

□ společenství vlastníků

□ osoba pověřená plátcem

Jméno a příjmení / Název
Rodné číslo / IČ *)
Adresa trv. pobytu / sídlo (ulice)
Bankovní spojení

Telefon,
fax

Číslo účtu *)

e-mail

Doručovací adresa
*) údaje požadované dle ustanovení § 127 odst. 1 daňového řádu
způsob platby: □hotově
□složenka □převodem na účet č. 19-700322684/0600, variabilní symbol – 1337+č. p.
□ křížkem označte vybraný způsob platby, případně uveďte jiný
( např. 13371250 )
B. Údaje o nemovitosti:
**) část obce…………………………………………… ***) místní název…………..…………………………….….
ulice………………………………… číslo popisné………………

rodinný dům – počet osob………………………

bytový dům – počet bytů ……………………...………….…… počet osob ………………………………….………
rekreační objekt - číslo evidenční………………………………
**) části obce Sedlčany: Doubravice, Hradišťko, Libíň, Oříkov, Sedlčany, Sestrouň, Solopysky, Třebnice, Vítěž,
Zberaz
***) místní názvy: Ústupenice, Klimětice, Oříkovec, Lhotka, Červený Hrádek, Chalupy, Deštno, Štileček, Roudný
C. Údaje o počtu sběrných nádob pro nemovitost a požadovaném svozovém režimu; výše poplatku za
komunální odpad na rok 2021:
Plátce uvede počet nádob příslušného objemu a zakroužkuje požadovanou frekvenci svozu.
Výše poplatku ***
Frekvence svozu
Objem svozové
nádoby v litrech

NEVYPLŇOVAT!

Počet
nádob
2x týdně

1x
týdně

1x za 2
týdny

sezónní*
*

12 ks svozů

Popelnice 110-120*

XXX

2300

1600

2000

1300

Plastová popelnice
240

XXX

4600

3200

XXX

XXX

Kontejner 1100

46000

23000

XXX

XXX

XXX

*) plechová popelnice 110 litrů, plastová popelnice 120 litrů,
**) sezónní svoz je prováděn 1x týdně od 1.1. do 30.4. a od 1.10. do 31.12. a 1x za dva týdny od 1.5. do 30.9.
***) vyplní správce poplatku Městský úřad Sedlčany
Datum:…………………………

Podpis plátce (razítko)

........................................................

Informace pro plátce: Osobní údaje na tomto vzoru tiskopisu žádané a plátcem poskytnuté, budou správcem
poplatku zpracovávány za podmínek daných příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro potřeby naplnění výběru a správy poplatku za komunální
odpad.

