
 
 

 
Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  
fyzická osoba přihlášená v obci 

Telefonní kontakt, email adresa a datová schránka jsou nepovinné údaje 
 

A: ☐ Poplatník                               ☐ Osoba provádějící ohlášení – zák. zástupce, opatrovník: 

Titul před jménem:  Titul za jménem:  

Jméno:  Příjmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

B: Adresa místa trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince 

Ulice:  Číslo popisné:  

Obec: Sezimovo Ústí Číslo bytu:  

E-mail adresa /nepovinný údaj/  Telefon /nepovinný údaj/  

Typ datové schránky 
/nepovinný údaj/  Identifikátor DS 

/nepovinný údaj/ 
 

Adresa pro doručování /pokud je jiná od trvalého pobytu/ 
Ulice:  Číslo popisné:  

Obec:  

 
B: 1.NEZLETILÝ POPLATNÍK 

Jméno:  Příjmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

    Adresa místa trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince/VYPLNIT POKUD JE ODLIŠNÁ OD OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ OHLÁŠENÍ/ 

Ulice:  Číslo popisné:  

Obec: Sezimovo Ústí Číslo bytu:  

 
B: 2. NEZLETILÝ POPLATNÍK 

Jméno:  Příjmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

    Adresa místa trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince/VYPLNIT POKUD JE ODLIŠNÁ OD OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ OHLÁŠENÍ/ 

Ulice:  Číslo popisné:  

Obec: Sezimovo Ústí Číslo bytu:  

 
B: 3. NEZLETILÝ POPLATNÍK 

Jméno:  Příjmení:  

Datum narození:  Rodné číslo:  

    Adresa místa trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince/VYPLNIT POKUD JE ODLIŠNÁ OD OSOBY PROVÁDĚJÍCÍ OHLÁŠENÍ/ 

Ulice:  Číslo popisné:  

Obec: Sezimovo Ústí Číslo bytu:  

 
V Sezimově Ústí dne …………………………………………   Podpis ……………………………… 

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEZIMOVO ÚSTÍ 
Tajemník městského úřadu 
Oddělení plánování, kontroly a místních poplatků 

 



Pravidla osvobození a úlevy od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020 dle zákona o 

místních poplatcích a OZV č. 3/2019 ve vztahu k ohlašovací povinnosti 
 

Osvobození a úlevy 
(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je 

a) umístěna 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, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého, 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 
 

(2) Od poplatku je osvobozeno rovněž dítě mladší věku 3 let, přičemž poplatková povinnost vzniká od 
prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy fyzická osoba dosáhne věku 3 let. 
 

(3) Od poplatku se osvobozují: 
a) fyzická osoba, která je poplatníkem dle č. 2 odst. 1 písm. a) i b) se osvobozuje od poplatku za 

stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, a to z důvodu dvojí zdanění. 

b) každé třetí a další nezaopatřené dítě, žijící s rodiči ve společné domácnosti. Pořadí dětí v rodině 
se určuje od nejstaršího k nejmladšímu. V případě, že počet nezaopatřených dětí v žijících 
s rodiči ve společné domácnosti klesne na dvě a méně, zaniká toto osvobození na konci 
kalendářního roku, kdy ke změně došlo. 

 
(4) Dále je od poplatku v poměrné výši osvobozena fyzická osoba, která je poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 

písm. a) vyhlášky, přičemž: 
a) dlouhodobě pobývá v cizině, přičemž za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý 

pobyt delší šesti měsíců a/nebo, 
b) je držitelem průkazu ZTP/P a/nebo, 
c) je ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby po dobu delší než šest měsíců. 

 
(5) Úleva od poplatku ve výši stanovené v příloze této vyhlášky za kalendářní rok se poskytuje v poměrné 

výši poplatníkům podle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří: 
a) jsou držiteli průkazu ZTP a/nebo 
b) jsou jako studenti řádného studia soustavně se připravující na své budoucí povolání ubytováni 

v místě svého studia mimo okres Tábor, a to až do dovršení věku 26 let. 
 

Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.12. 
příslušného kalendářního roku.  

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 
lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká. 


