Adresát:
Obecní úřad Klenovice
Klenovice 69, 392 01 Soběslav
(dále jen „správce poplatku“)
telefon: 724 184 497, 381 524 844
ID datové schránky: vqmb7e9
e-mail: obec@klenovice.cz

Ohlášení nároku na osvobození nebo úlevu od místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatník
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:
Telefon:

e-mail:

Na základě platné obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ohlašuji splnění podmínek pro
osvobození nebo úlevu z následujícího důvodu (hodící se zaškrtněte):
nebo za část roku od:

Osvobození za kalendářní rok:

do:

umístění do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy
umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého
umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
pobyt mimo území České republiky nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců
výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody nebo vazební stíhání
Úleva ve výši 50% roční sazby poplatku za kalendářní rok:
žák, učeň nebo student ubytovaný v domovu mládeže, internátu, vysokoškolské koleji nebo
jiném zařízení sloužícímu k ubytování
Přiložené doklady prokazující nárok na osvobození nebo úlevu
(Příklady možných dokladů: při ohlášení nároku na osvobození např. potvrzení dětského domova, domova důchodců, sociálního nebo
zdravotního ústavu, zahraniční řidičský průkaz, doklad o zdravotním pojištění v zahraničí, potvrzení o ubytování v zahraničí, pracovní
povolení, potvrzení o studiu v zahraničí apod.; při ohlášení nároku na úlevu např. smlouva o ubytování v zařízení sloužícímu
k ubytování učňů, žáků nebo studentů, popř. smlouva o ubytování z jiného zařízení v kombinaci s potvrzením o studiu apod.)

V případě, že pominou důvody pro osvobození, pro které ohlášení podávám, zavazuji se oznámit tuto
skutečnost do 15 dnů správci poplatku, tj. shora uvedenému adresátovi, a uhradit poplatek od doby, kdy
důvody pro osvobození od poplatku pominuly.
Případný přeplatek již zaplaceného poplatku za období, na které ohlašuji splnění nároku na osvobození
nebo úlevu (hodící se zaškrtněte):
vyzvednu osobně na pokladně správce daně
poukažte na účet č.:
Prohlašuji, že výše uváděné skutečnosti jsou pravdivé a úplné.
V

dne:

podpis poplatníka:

Záznam správce poplatku
Ohlášení bylo projednáno dne:
Podpis pracovníka, razítko:

Verze 2018

s výsledkem: vyhověno – nevyhověno (nehodící se škrtne)

