
Ohlášení poplatkové povinnosti  
 

k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – dle Obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 
(určeno správci poplatku – Městskému úřadu Krásná Lípa) 

 
 variabilní symbol (nevyplňujte): 

0 3 8 4        

číslo poplatníka (nevyplňujte):    

Ohlášení* 

 vznik poplatkové povinnosti datum:  důvod: 

 změna údajů  datum: důvod: 

 zánik poplatkové povinnosti datum: důvod: 

     

Důvod vzniku 

poplatkové 

povinnosti* 

 fyzická osoba přihlášená v obci  

 vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce 

 ostatní (pobyt cizinců apod.) 

* označte křížkem     

Adresa nemovitosti: ulice, č.p./č.o. nebo č. evidenční: 407 46 Krásná Lípa 

     

Poplatník/společný zástupce: 

Příjmení, jméno:  Rodné číslo:  

Adresa pobytu: vyplňte 

pouze, pokud není shodná s adresou 

nemovitosti v Krásné Lípě 

 Doručovací 

adresa: 

 

Kontaktní údaje: e-mail: telefonní číslo: 

 

Údaje o poplatnících, za které je poplatek placen: uveďte společného zástupce, pokud je zároveň poplatníkem 

číslo 

poplatníka, 

vyplní MěÚ 
Příjmení, jméno Rodné číslo 

Adresa pobytu vyplňte pouze, pokud 

není shodná s adresou nemovitosti v Krásné 

Lípě 

Osvobození 

nebo úleva 

od poplatku1 

     

     

     

     

     

 
1 vyplňte, v případě nároku na osvobození nebo úlevu dle OZV č. 4/2019, dokládá se předložením průkazu ZTP, ZTP/P, potvrzením o studiu apod. 



Splatnost poplatku* 

 jednorázově nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku 

 pololetně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30. 6. a 15. 12. příslušného kalendářního roku 

 

Způsob platby* 

 hotově v pokladně Městského úřadu Krásná Lípa 

 bezhotovostně (převodem z účtu nebo kartou na pokladně Městského úřadu Krásná Lípa) 

 platba prostřednictvím SIPO spojovací číslo:  

* označte křížkem 

Přílohy k ohlášení (v případě ohlášení úlevy na poplatku nebo osvobození): 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem v ohlášení uvedl(a) pravdivé a úplné údaje. 

Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), souhlasím se zpracováním výše uvedených osobních údajů za 
účelem správy poplatku. Údaje budou zpracovávány po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu běhu lhůty pro placení poplatku. 
Poskytnutí kontaktního telefonu a emailové adresy je dobrovolné a slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s plátcem. 

 

 

V Krásné Lípě, dne: ………………………………………. 

 

 

Podpis poplatníka/společného zástupce 

 

Poznámky správce poplatku: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecně závazná vyhláška města Krásná Lípa č. 2/2021 – https://www.krasnalipa.cz/doc/vyhlasky/OZV-2021-2.pdf 
 

https://www.krasnalipa.cz/doc/vyhlasky/OZV-2021-2.pdf

