OBECNÍ ÚŘAD NEDABYLE

Nedabyle 4, 370 06 České Budějovice

Prohlášení k uplatnění nároku na osvobození

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jméno a příjmení:

........……

............... ……………….

Trvalé bydliště:

……………Nedabyle ………………….

Datum narozeni…………………........................……………….
Telefon (e-mail):
…………………………………………………………………………….
Nárok na osvobození uplatňuji na základě čl. 7 obecně závazné vyhlášky obce Nedabyle
č. 1 / 2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, za období:
od: ……1.1.2023…..… do: 31.12.2023………………..…
Z důvodu uvedeného v čl. 7, odst. 1 vyhlášky č. 2/2022 (zaškrtněte):
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a
která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v
této jiné obci bydliště,
b) 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,
c) 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,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest
domácího vězení
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OBECNÍ ÚŘAD NEDABYLE

Nedabyle 4, 370 06 České Budějovice
Z důvodu uvedeného v čl. 7, odst. 2 vyhlášky č. 2/2022 (zaškrtněte):
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení
v obci, v poplatkovém období, ve kterém se narodila.

Z důvodu uvedeného v čl. 7, odst. 3 vyhlášky č. 2/2022 (zaškrtněte):
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení
v obci a která
a) které byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen v souladu se zákonem a jejímž
místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny – Obecní úřad Nedabyle, Nedabyle 4, 370 06
České Budějovice a místo skutečného pobytu této osoby není známo,
b)

která hradí náklady za obecní systém odpadového hospodářství na území jiné obce. Tuto
skutečnost je povinna prokázat v souladu s Daňovým řádem.

c)
d)

která se zdržuje po dobu celého kalendářního roku mimo území obce.
která je hlášena na č. p. 38 (nemovitost není dostupná pro techniku na svoz odpadu).

Z důvodu uvedeného v čl. 7, odst. 4 vyhlášky č. 2/2022 (zaškrtněte):
Od poplatku se osvobozuje vlastník, kterému poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a která je po celý kalendářní rok
neobydlena.

Datum:………………….
.

………………............................................
podpis poplatníka/zákonného zástupce
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