
FORMULÁŘ REGISTRACE „Ohlášení poplatníka/plátce poplatku“  
 

                                            VZNIK                              ZMĚNA                          ZRUŠENÍ   

 

A.  Údaje o poplatníkovi/plátci 

 

B.  Údaje o nemovité věci 

 
Poučení pro vyplnění formuláře: 

1. Poplatník / Plátce – vlastník nemovité věci / správce – jméno a příjmení nebo obchodní jméno (název právnické osoby)  

2. Datum narození / IČO – fyzická osoba – datum narození vlastníka, právnická osoba – IČO. 

3. Adresa plátce – místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.                 

4. Osoba oprávněná jednat – jméno a příjmení, bydliště a vztah k plátci (např. jednatel…)  

5. Doručovací adresa – označte (X) v případě shodné adresy s poplatníkem, vyplňte, jestliže je adresa pro doručování jiná. 

6. Telefon – uveďte číslo telefonu na poplatníka / plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce. 

7. Bankovní spojení – vyplňte číslo účtu ze kterého bude prováděna platba, nebo kam bude vrácen přeplatek. 

8. Nemovitá věc – údaje dle katastru nemovitostí. 

9. Druh nemovité věci – vyberte jednu z možností dle katastru nemovitostí a označte (X). 

10. Počet bytových jednotek – vyplňte počet bytových jednotek v nemovité věci. 

11. Počet poplatníků – vyplňte počet osob, které mají v nemovité věci bydliště. 

12. Stanoviště nádob – označte (X) v případě stejné adresy stanoviště s adresou nemovité věci, v případě „jiné“ 

      uveďte požadovanou adresu stanoviště nádob, je-li to nutné, můžete připojit krátký popis umístění nádob. 
 

C.  Výše poplatku 

Cena za likvidaci 1 litru komunálního odpadu je stanovena na 0,75 Kč. Minimální množství odpadu je stanoveno na 30 litrů/měsíc 

na poplatníka ( rozuměj na jednu fyzickou osobu s bydlištěm v nemovitosti). 

Postup výpočtu a výběru sazby: 

Poplatník - v tabulce 1 vyberete řádek s počtem osob v nemovitosti a v posledním sloupci je povinné minimální množství 

v litrech, které musí být likvidováno. 

V tabulce 2 vyhledáte řádek, ve kterém je objem a druh Vaší nádoby a Vámi požadovaná četnost svozů. V předposledním sloupci 

Vašeho řádku zkontrolujete roční objem odpadu – nesmí být nižší, než Váš minimální objem z tabulky 1. V posledním sloupci 

pak vidíte cenu k úhradě, a v prvním sloupci Vašeho řádku je označení sazby (K?), které napíšete do červeného rámečku (vedle 

čísla popisného). 

1. Poplatník – vlastník nemovité věci 

Plátce – správce SVJ, podnikatel 
     (jméno a příjmení / obchodní jméno)   

 

2. Datum narození / IČO  

3. Kontaktní adresa  
(datová schránky, e-mail) 

obec Ohrazenice PSČ 51101 DS  

 Č. popisné  mail  

4. Osoba oprávněná jednat (u plátce)  

5. Doručovací adresa 

 

Shodná 

s plátcem    
 Jiná:  

6. Telefon + 420  

7. Bankovní spojení  

8. Nemovitá věc 

obec Ohrazenice PSČ 511 01 Sazba  Č. popisné  

č. evidenční 
(rekreační obj) 

 
č. parcelní (není-

li přiděleno č.p.) 
 

9. Druh nemovité 

    věci         
   (dle katastru nemovitostí) 

rodinný dům  bytová jednotka  10. Počet bytových 

jednotek  
      (v nemovité věci) 

       

obytný dům  rekr. objekt  

jiná  

11. Počet poplatníků  
       (osoby s bydlištěm) 

 
12. Stanoviště 

nádob 

stejná adresa s nemovitou věcí  

jiná adresa, popis místa  



Příklady výběru: 

1. V nemovitosti mají bydliště dva občané: V tabulce 1 vyberou řádek s dvěma osobami, tj. 720 litrů/rok. V tabulce 2 je pro toto 

množství sazba „K2“ a pokud mají nádobu, zvolí 6 známek, pokud nemají, zvolí 6 pytlů. Počet známek (pytlů) zvolí podle jejich 

dosavadní potřeby a objednají hned na začátku roku. Nelze však objednat méně. Známky i pytle si budou moci v průběhu roku 

mimořádně dokoupit, pokud budou mít více odpadu.  

2. V nemovitosti má bydliště čtyřčlenná rodina: V tabulce 1 vybere řádek se čtyřmi osobami, tj. 1440 litrů/rok. V tabulce 2 je pro 

toto množství sazba „K4“. Rodina má ale malé děti a větší objem odpadu (plínky apod.). Doposud jí vyhovoval vývoz 1x za 14 

dní, tj. 26x za rok. Zvolí tedy tuto sazbu s odpovídající nádobou, kterou vlastní. Pro příští rok pak může nahlásit změnu sazby 

s nižším počtem vývozů, pokud bude mít odpadu méně. Ke každé ze sazeb lze mimořádně v průběhu roku dokoupit známku nebo 

pytel v případě potřeby (velký úklid). 

Řádek „vlastník“ v tabulce 1 je pro nemovitosti, ve kterých nikdo nebydlí (i rekreační), a daný objem je vlastník povinen 

objednat a zaplatit. Má-li tedy vlastník v obci nemovitost s č.p. a ještě pozemek s rekreační nemovitostí, musí i pro tuto 

nemovitost objednat „známky nebo pytle“ a zaplatit za obě nemovitosti. 

Plátce – Předseda samosprávy SVJ v bytovém domě projedná s obyvateli velikost nádoby a četnost svozů při dodržení 

minimálního objemu dle počtu bydlících poplatníků a vyplní registrační formulář. I zde si poplatníci mohou dokoupit pytle. 

Firmy-pokud se chtějí zapojit do systému, postupují jako plátce. 
 

Tabulka 1                                       Tabulka 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Způsob a termín úhrady poplatku. 

Poplatek je podle zákona a vyhlášky obce splatný až po ukončení kalendářního roku se započtením ohlášených změn. Např. dcera 

se v polovině roku vdala a odstěhovala se. Majitel nemovitosti tedy do 30 dnů ohlásí na obecní úřad snížení počtu poplatníků a 

změnu sazby (např od 1.7. daného roku), pokud ji změnit chce! V případě, že sazbu nemění (bude po odstěhované uklízet), hlásit 

změnu nemusí. První platba podle této registrace a vyhlášky, bude až v začátku roku 2023. K platbě budete vyzváni, zůstává 

možnost zaplatit převodem na účet obce, nebo platba v hotovosti.     

 

 

    Datum: …………………….                           Podpis poplatníka / plátce ………………………………… 

_____________________________________________________________________________ 
Pokyny k vyplnění a průběhu registrace 

Z důvodu urychlení  procesu vaší registrace, jsme se rozhodli doručit Vám tento formulář k Vám domů, abyste si jej mohli v klidu 

čitelně vyplnit a nemuseli na úřadě čekat na jeho sepsání. Do 17.12.2021 nás navštivte s vyplněným formulářem – případně Vám 

pomůžeme s jeho doplněním, a my provedeme Vaši registraci, a odnesete si odpovídající známky pro likvidaci komunálního 

odpadu bez placení!. Tím bude vaše povinnost registrace splněna. Bez registrace a nové známky bude odpad vyvežen v roce 

2022 jen první pondělí!!! 

Typ 
sazby 

Velikost nádoby 
  Četnost svozu 

Objem 
litrů 
/rok 

Cena 
dle 
sazby 
0,75 Kč 

K1 pytel 120 litrů 3 ks 360 270 

K2 Popelnice 120 l plastová 6 x 720 540 

K3 Popelnice 120 l plastová 9 x 1 080 810 

K4 Popelnice120 l plastová 12 x 1 440 1 080 

K5 Popelnice 120 l plastová 15 x 1 800 1 350 

K6 Popelnice120 l plastová 18 x 2 160 1 620 

K7 Popelnice 110 l plechová 1 x 14 dní(26x) 2 860 2 145 

K8 Popelnice 120 l plastová 1 x 14 dní (26x) 3 120 2 340 

K9 Popelnice 110 l plechová Kombin. (39x) 4 290 3 218 

K10 Popelnice 120 l plastová Kombin. (39x) 4 680 3 510 

K11 Popelnice 110 l plechová 1 x 7 dní (52x) 5 720 4 290 

K12 Popelnice 120 l plastová 1 x 7 dní  (52x) 6 240 4 680 

K13 Popelnice 240 l plastová Kombin. (39x) 9 360 7 020 

K14 Popelnice 240 l plastová 1 x 7 dní (52x) 12 480 9 360 

K15 Nádoba 1100 l 1 x 14 dní (26x) 28 600 21 450 

K16 Nádoba 1100 l 1 x 7 dní (52x) 57 200 42 900 

K17 Pytel (120l)   1 ks 120 90 

K18 Známka (120 l) 1 ks 120 90 

Počet 
osob 
v  nemo
vitosti 

Minim. 
objem 
litrů/ 
měsíc 

Minim. 
objem 
litrů /rok 

vlastník  30 360 

1 30 360 

2 60 720 

3 90 1080 

4 120 1440 

5 150 1800 

6 180 2160 

7 210 2520 

8 240 2880 

9 270 3240 

10 300 3600 


