Obec Střížovice,
768 21 Střížovice 55, IČO: 00287784
Tel.: 573 358 035

www.strizovice-km.cz, obec.strizovice@strizovice-km.cz

ŽÁDOST – O ÚLEVU / OSVOBOZENÍ od místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
PŘI VYPLŇOVÁNÍ SE ŘIĎTE POKYNY NA DRUHÉ STRANĚ!
Poplatník (plnoletý oznamovatel): ………………….………………………………………….…
Datum narození: ……………………………………………………………………….…………..
Adresa trvalého pobytu v ČR: ……… ……………………………………… ……………………
Telefon: ………………………………………………………………………………………………
Důvod úlevy / osvobození od místního poplatku
(označte kroužkem zvolenou možnost)
✓
✓
✓
✓

Student ve věku 19-26 let studující mimo území Zlínského kraje
Dlouhodobý pobyt v zahraničí
Výkon trestu odnětí svobody
Pobyt v jiné obci ČR spojený s úhradami za komunální odpad

Přílohy: ………………………………………………………………………………………………....
V případě nedostatečných dokladů informujte:
✓

písemně na adresu poplatníka: ………………………………………………………………….…
(Česká republika)

✓

…………………………………………………………………….

písemně na adresu zplnomocněnce:
Příjmení a jméno: ……………………………………………………………………………….…
Datum narození: ……………………………………………………………………..………….…
Bydliště: ……………………………………………………………………………..………….…

✓

e-mailem na adresu: ……………………………………………….………………………………

Ve Střížovicích dne …………………
…………………………………………
Podpis poplatníka (oznamovatele)

POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O ÚLEVU / OSVOBOZENÍ
OD MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Poplatník (oznamovatel)
Každý poplatník, který dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad (dále jen
OZV) splňuje podmínky žádosti o úlevu/osvobození od místního poplatku, si vyplňuje oznámení sám za
sebe, za nezletilé děti je oznámení vyplňováno jejich zákonným zástupcem.
Důvod úlevy / osvobození od místního poplatku
Důvod na úlevu / osvobození od místního poplatku za komunální odpad je potřeba doložit dokladem
v termínu uvedeném v OZV:
✓ Student ve věku 19-26 let studující mimo území Zlínského kraje:
potvrzení o studiu
✓ Dlouhodobý pobyt v zahraničí (minimálně 10 měsíců/kalendářní rok)
cestovní doklady / potvrzení o pobytu / potvrzení o zaměstnání (studiu) v zahraničí
+ volný český překlad dokladu
✓ Výkon trestu odnětí svobody
potvrzení o pobytu vystavené vězeňskou službou
✓ Pobyt v jiné obci ČR (minimálně 10 měsíců/kalendářní rok) spojený s úhradami za komunální odpad
potvrzení úřadu obce/města kde má poplatník (oznamovatel) žádající o úlevu/osvobození od místního
poplatku za komunální odpad poplatek uhrazen (příjmový doklad o úhradě apod.)
Výsledek
O výsledku nebude poplatník (oznamovatel) písemně vyrozuměn.
V případě předložených nedostatečných dokladů bude poplatník (oznamovatel) vyrozuměn e-mailem nebo
obyčejnou listovní zásilkou s možností doplnění požadovaných dokladů do termínu podání dle OZV. Pokud
toto neučiní v termínu, bude mu místní poplatek vyměřen v plné výši.
Vyplněný formulář (včetně dokladů) odevzdávejte:
✓ Osobně
Obec Střížovice, Střížovice 55, 76821 Kvasice
✓ e-mailem
obec.strizovice@strizovice-km.cz

