Obecní úřad Bezděkov, Bezděkov 8, 338 24 Břasy
E-mail: bezdekov@radnicko.cz, Web: www.bezdekovradnicko.cz
ID Datové schránky: d7uay4f

Ohlašovací povinnost k vyhlášce:
„ Obecně závazná vyhláška obce Bezděkov č. 1/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci“
s účinností 1.1.2022
OP

OP = O (odpad) P(číslo popisné)

OE

OE = O (odpad) E (číslo evidenční)

OCP = O (odpad) CP (číslo parcelní v případě, že ještě není
přiděleno číslo popisné
variabilní symbol: př. Bezděkov č.p. 8 = VS: OP8
OCP

A. Údaje o plátci
Jméno a příjmení /vlastník nemovité věci/
Rodné číslo:
Místo pobytu:
Ulice ,č.p.
Město/Obec, PSČ
Telefon:
Email:
Doručovací adresa /vyplňte pouze, pokud je odlišná od místa pobytu/
Osoba oprávněná jednáním:

B. Údaje o nemovité věci
Obec: Bezděkov

Druh nemovité věci (vyberte jednu z možností)
Rodinný dům

č.p.:

Byt (bytový dům)

č.e.

Stavba pro rodinnou rekreaci

(rekreační objekt)

Jiná:

Číslo parcelní:
(pokud ještě není přiděleno č.p.)

Počet bytových jednotek v nemovité věci:
Počet osob, které mají bydliště v nemovitosti:
Jména a příjmení osob, které mají bydliště v nemovitosti:

Datum nabytí vlastnického práva k nemovitosti:
(v případě zapojení poplatníka nebo plátce v průběhu roku z důvodu přistěhování apod., )

C. Objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků (sběrných nádob) a četnost
svozů pro nemovitou věc

Popelnice 110 Závazné
litrů (roční objednání
poplatek cena svozů 110
vč. DPH)
litrů /X/

Maxmální
Počet počet osob
známek
v
nemovitos
ti

Počet svozů

Období

Barva

52

každý týden (po celý rok)

červená

3 432 Kč

8

zelená

2 706 Kč

6

žlutá

1 716 Kč

4

modrá

792 Kč

2

bílá

726 Kč

od 1.5. do 30.9. jednou za 14
dní (léto – liché týdny)
41

26
12
11

od 1.10.do 30.4. (zima každý týden)
1 x za 14 dní (liché týdny po celý rok)
1x za měsíc, poslední svoz
v měsíci (v den svozu dané
obce)
od 1.5. do 30.9. 1 x za 14 dní
(každý sudý týden)

jednorázový
svoz /
po celý rok (v den svozu dané
výjimečný
bílá/černá
svoz / pouze
obce)
jako doplněk k
vývozům

66 Kč

Minimální
poplatek za
nemovitost

396 Kč

Datum
Podpis plátce
Údaje správce poplatku:
Roční sazba:

Poplatková povinnost od data:

Sazba pro aktuální rok:

Datum:

Podpis pracovníka OÚ

Obecní úřad Bezděkov se zavazuje zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s nařízením EU č. 679/2016 (GDPR) a
Zákonu o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb.

A. Údaje o plátci - SVJ (společenství vlastníků jednotek) nebo právnické osoby

Název:

IČO:

Sídlo, ulice, č.p.:

Město/Obec:

Telefon:

Email:

Doručovací adresa /vyplňte pouze, pokud je odlišná od místa pobytu/:

Osoba oprávněná jednat:

Datum:

Podpis plátce, razítko

Údaje správce poplatku:
Roční sazba:

Poplatková povinnost od data:

Sazba pro aktuální rok:

Datum:

Podpis pracovníka OÚ

Obecní úřad Bezděkov se zavazuje zpracovávat poskytnuté osobní údaje v souladu s
nařízením EU č. 679/2016 (GDPR) a Zákonu o ochraně osobních údajů č. 110/2019
Sb.

