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Ohlášení k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 
V souladu s obecně závaznou vyhláškou obce Zlatá Olešnice č. 3/2021 o místním poplatku  

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci oznamuji1 

 

 

poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za odkládání komunálního 

odpadu z nemovité věci. 

Plátce poplatku – fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště  

nebo vlastník nemovité věci. 
 

Jméno a příjmení Datum narození 

    

Adresa nemovitosti Obec Číslo popisné, 

popřípadě číslo 

evidenční, pokud 

nabylo přiděleno, 

uvést číslo parcely 

    

Datová schránka e -mail2 Telefon2 

      

Adresa pro doručování při správě místního poplatku (liší -li se od adresy nemovitosti) 

  

  

Objednávám tuto kapacitu nádoby 

  

 
Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s Nařízením 

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - 

GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování je po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro 

stanovení a placení poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje předmětem skartačního řízení. Proti tomuto zpracování 

můžete podat námitku. 

 

 

Dne:      Podpis oprávněné osoby 

         _________________________                                         _________________________ 

___________________________________________________________________________ 
1 Zaškrtněte 2 Telefonní a e-mailový kontakt slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem. Na e-mail 

mohou být např. zasílány platební údaje, upozornění na blížící se splatnost poplatku, upozornění na daňový nedoplatek a jiné 

informace vztahující se k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Vznik  

Změnu  

Zánik  

mailto:ou@zlata-olesnice.cz


 

 

 

velikost popelnice četnost vyvážení cena měsíc cena rok

60 l 1 x 7 208 2 496

80 l 1 x 7 277 3 328
kombinovaný od 1. 11. do 30. 

4. 1x7, od 1. 5. do 31. 10. 1 x 

14 208 2 496

110 l 1 x 7 381 4 576

1 x 14 191 2 288
kombinovaný od 1. 11. do 30. 

4. 1x7, od 1. 5. do 31. 10. 1 x 

14 286 3 432

120 l 1 x 7 416 4 992

1 x 14 208 2 496
kombinovaný od 1. 11. do 30. 

4. 1x7, od 1. 5. do 31. 10. 1 x 

14 312 3 744

240 l 1 x 7 832 9 984

1 x 14 416 4 992

660 l 1 x 7 2 288 27 456
kombinovaný od 1. 11. do 30. 

4. 1x7, od 1. 5. do 31. 10. 1 x 

14 1 716 20 592

pytle 120 litrů 7x rok 96 672

pytel 120 litrů 1 ks 96

Popelnice  cena od 1. 1. 2022 cena 0,80 Kč litr

 


