
Městskému úřadu , Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
tel. 387001322, 23, fax. 387001320, e-mail: sindelarova@hluboka.cz, www.hluboka.cz 

Ve smyslu článku 3 Vyhlášky města Hluboká nad Vltavou č 2/2013 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“), 
oznamuji vznik / zánik*) poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 
1) Poplatník  *) nehodící se škrtněte 
a) fyzická osoba s trvalým pobytem ( čl. 2, odst. a)  vyhlášky )    *)     
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ( čl. 2, odst. b) vyhlášky)   *) 

 
2) Poplatník je současně plátcem místního poplatku za tyto poplatníky: ( čl. 2, odst. 2) vyhlášky)    *)  

 
3) Plátcem místního poplatku výše uvedeného poplatníka je :    *)                        

 
V  ...........................……………....................  dne ........................  ............………….......................... 
              Podpis poplatníka /plátce 
Poplatky jsou splatné 1 x ročně nejpozději však k 30.5. každého roku. 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo vlastnictví stavby určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba je 
poplatník povinen ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.                                 

 
OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  
komunálních odpadů 

 

 
Jméno, příjmení fyzické osoby : ............................................................................... r.č. : .................................. 
       
a) adresa trvalého pobytu:    ..................................................................................................................................  
 
b) adresa / evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, 
případně parcelní číslo pozemku, kde je stavba umístěna; číslo bytu nebo popis jeho umístění v budově:  
 
………………………………………………....................................................................................................... 
 
Datum vzniku / zániku poplatkové povinnosti  *) …….....................……………………...…... 
(datum přihlášení / odhlášení k trvalému pobytu; 
datum  změny vlastnictví ke stavbě k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba ) 

Jméno, příjmení    r.č.   Trvalý pobyt  od / do 
 
1. ................................................................…………………......….................................................................... 
 
2. ................................................................…………………......….................................................................... 
 
3. ................................................................…………………......….................................................................... 
 
4. ................................................................…………………......….................................................................... 
 
5. .................................................................…………………......….................................................................... 
(při nedostatku místa uveďte další osoby na druhou stranu tiskopisu) 

 
Jméno, příjmení plátce : .................................................................................. r.č. : ……................................ 
       
Adresa trvalého pobytu :    ..............................................................................................  
 

  Podací razítko : 


