Obecní úřad Hamr
Hamr č. p. 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí
tel. číslo: 384 797 236, fax: 384 797 973
e-mail: obec@ou-hamr.cz

OZNÁMENÍ
plátce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

I.
Nemovitost - stavba využívaná rekreačně, není trvale obydlena
HAMR

Adresa:

Číslo popisné

Číslo evidenční

II.
Plátce
Jméno a příjmení
Datum narození/RČ
Adresa trvalého bydliště

Adresa pro doručování písemností
(v případě, že není shodná s adresou trvalého bydliště)

III.
Údaje o spoluvlastnících stavby určené k individuální rekreaci dle listu vlastnictví

Poč. číslo

Jméno a příjmení

Datum narození/RČ Trvalé bydliště

1.
2.
3.
4.
5.

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků nebo
případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Dále prohlašuji, že jsem přiznání vyplnil(a) dle "Poučení
k vyplnění přiznání k místnímu poplatku" (viz druhá strana tohoto dokumentu).

V ....................................... dne ..................................... Podpis plátce :

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

Poučení k vyplnění
Oznámení
plátce poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů k místnímu poplatku
za komunální odpad

1. Občané (domácnosti) přiznání k místnímu poplatku odevzdají do 15-ti dnů při změně původně
nahlášených údajů správci poplatku - OÚ Hamr.
2. Povinnost placení poplatku vyplývá z obecně závazné vyhlášky Obce Hamr, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, tříděni, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
3. Sazba poplatku - dle obecně závazné vyhlášky Obce Hamr
350,00 Kč/osoba/rok u trvale bydlících občanů,
350,00 Kč/rok za rekreační objekt.
4. Místní poplatek za komunální odpad je splatný v termínech dle obecně závazné vyhlášky - do konce měsíce
května kalendářního roku. Způsob úhrady si zvolí každý plátce poplatku individuálně dle uvedených způsobů:
při hotovostní platbě v době úředních hodin do pokladny Obce Hamr
při volbě převodu na účet obce použijte níže uvedené bankovní spojení a platební symboly,
při platbě pošt. složenkou Vám bude tato zaslána správcem poplatku v případě,
že tento způsob úhrady uvedete na přední straně přiznání,
při nedodržení stanoveného termínu úhrady může obec uplatnit vůči dlužníkovi sankce
dle zák. č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků.
5. Zejména u objektů trvale obydlených doporučujeme platbu v hotovosti, protože je nutné nádobu na odpad
opatřit nálepkou, kterou poplatník obdrží po úhradě poplatku v kanceláři OÚ Hamr.
6. V případě změn dat, která jsou uvedena v přiznání je poplatník povinen podat dodatečné přiznání k poplatku
v termínu do 15 dnů od uskutečnění změn.
7. Správce poplatku doporučuje poplatníkům zhotovení a uschování kopie tohoto přiznání, kterou Vám bezplatně
na požádání vyhotovíme při odevzdání vyplněného formuláře.
8. S případnými dotazy nebo s žádostí o pomoc při vyplnění přiznání se můžete obrátit na správce poplatku - OÚ Hamr,
telefonicky nebo osobně v kanceláři OÚ hamr.

Obec Hamr
Hamr č. p. 47
378 06 Suchdol nad Lužnicí
č. ú. 0603172389/0800 Česká spořitelna , a. s., pobočka Chlum u Třeboně
variabilní symbol = 1340+číslo popisné, konst.symbol 0308

