
Ohlášení poplatkového subjektu 
[zpoplatněny jsou bytové domy (byt), rodinné domy, nemovitosti určené nebo užívané k rekreačním účelům, 

které se nacházejí na území města] 

A. Údaje o plátci:
□ vlastník □ společenství vlastníků □ osoba pověřená plátcem

Jméno a příjmení / Název 

Rodné číslo / IČO *) 

Adresa trv. pobytu / sídlo (ulice) 

Bankovní spojení1 Telefon 

Číslo účtu *) e-mail

Doručovací adresa 

*) údaje požadované dle ustanovení § 127 odst. 1 daňového řádu 

způsob platby (vyberte 1 variantu): □hotově     □složenka     □převodem na účet č. 19-700322684/0600, 
variabilní symbol – číslo místní části dle číselníku (vizte níže)+1337+č. p. / č. e. (např. Sedlčany č. p. 32, 
variabilní symbol 00133732) 

□ křížkem označte vámi zvolený způsob platby

B. Údaje o nemovitosti:

**) část obce……………......................…………………...***) místní název…………………………… 

ulice………………….......................................................................................…. číslo popisné…………. 

rodinný dům…………………………………………… 

bytový dům – počet bytů………………………………. 

rekreační objekt – číslo evidenční…………………….. 

Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 

**) části obce Sedlčany: 11 Doubravice, 12 Hradišťko, 13 Libíň, 14 Oříkov, 00 Sedlčany, 15 Sestrouň, 
16 Solopysky, 18 Třebnice, 19 Vítěž, 20 Zberaz  
***) místní názvy: 11 Ústupenice, 13 Klimětice, 14 Oříkovec, 00 Lhotka, 00 Červený Hrádek, 15 Chalupy, 
16 Deštno, 17 Štileček, 00 Roudný (jen část k. ú. Sedlčany), 20 Roudný (jen část Zberaz) 

C. Údaje o počtu sběrných nádob pro nemovitost a požadovaném svozovém režimu; předpokládaná
výše poplatku za komunální odpad na rok 2022:

Plátce uvede počet nádob příslušného objemu (kapacity) a ohlásí (na tomto tiskopisu vyznačí) požadovanou 
frekvenci svozu. 
Jednotná sazba je stanovena 0,47 Kč/litr započítané kapacity soustřeďovacího prostředku. 

1 v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce poplatku uveďte čísla všech svých účtů u poskytovatelů 
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností 



 
 
 
 
 
 
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. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to pro potřeby naplnění výběru a správy 
poplatku za komunální odpad. 
 
Povinnosti poplatkového subjektu: 
1. Toto Ohlášení poplatkového subjektu podává plátce poplatku vždy správci poplatku, kterým je Městský úřad 
Sedlčany (Odbor ekonomický, pracoviště Hlavní pokladny na adrese administrativní budovy Městského úřadu 
Sedlčany I, náměstí T. G. Masaryka č. p. 32, 264 01 Sedlčany, 1. parto) v termínu nejpozději do 15 dnů ode dne, 
kdy nabyl postavení plátce poplatku. Pozbytí postavení plátce poplatku ohlásí poplatkový subjekt správci 
poplatku rovněž ve lhůtě 15 dnů. Při provedení prvního Ohlášení se jedná o termín do 15. ledna 2022.   
2. Dojde-li ke změně údajů uvedených v Ohlášení, je plátce poplatku povinen tuto změnu oznámit správci 
poplatku v termínu do 15 dnů ode dne, kdy nastala.  
3. Není-li plátce poplatku, plní ohlašovací povinnost poplatkového subjektu poplatník. 
 
 
V případě nedostatku prostoru v tomto ohlášení, využijte prázdný papír, který jako číslovaný bude přílohou 
tohoto ohlášení (např. při vlastnictví více nemovitostí). Všechny přílohy musí být opatřeny vlastnoručním 
podpisem plátcem poplatku. 

Sazebník k administraci OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu  
z nemovité věci 

počet 
nádob objem nádoby frekvence 

svozů počet svozů za rok měsíční poplatek 
(za 1 nádobu) 

poplatek  
za nádobu  

ročně 

roční 
poplatek 
celkem 

[ks] [l] [časové období] [ks] [Kč] [Kč] [Kč] 
 110/120 1 x týdně 52 224 2 688  
 110/120 1 x za 2 týdny 26 112 1 344  
 110/120 sezónní *) 41 177 2 120  
 110/120 26 svozů ročně 26 112 1 344  
 220/240 1 x týdně 52 448 5 377  
 220/240 1 x za 2 týdny 26 224 2 688  
 220/240 sezónní *) 41 353 4 239  
 220/240 26 svozů ročně 26 224 2 688  
 1 100 1 x týdně 52 2 240 26 884  
 1 100 1 x za 2 týdny 26 1 120 13 442  
 1 100 sezónní *) 41 1 766 21 197  
 1 100 26 svozů ročně 26 1 120 13 442  

  *) svoz probíhá v období od 1. 1. do 30. 4. a 1. 10. do 31. 12. 1x týdně a v období od 1. 5. do 30. 9. 1x za 2 
týdny   
Pozn.: U varianty objemu nádoby 110/120 se cena stanovuje z objemu 110 l; u varianty objemu nádoby 
220/240 se cena stanovuje z objemu 220 l. 
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