
Městskému úřadu, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
tel. 387001321, 23, fax. 387001320, e-mail: barinkova@hluboka.cz, www.hluboka.cz 

Ve smyslu článku 3 Vyhlášky města Hluboká nad Vltavou č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“), oznamuji VZNIK / ZÁNIK*) 
poplatkové povinnosti k tomuto místnímu poplatku. 

 
1) Poplatník (čl. 2)                                              *) nehodící se škrtněte 
a) buď fyzická osoba přihlášená ve městě Hluboká nad Vltavou ( čl. 2, odst. 1a)  vyhlášky ) *)   
b) nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
     ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba ( čl. 2, odst. 1b) vyhlášky)   *) 

 

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

 
4) Osvobození od místního poplatku :                            

 
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) podle svého nejlepšího svědomí a vědomí, a že jsem si vědom(a) 
důsledků uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 
 
V  ...........................……………....................  dne ........................  ............………….......................... 
              Podpis poplatníka / plátce 

 
OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU 

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

 

 
Jméno, příjmení fyzické osoby : ....................................................................................... r.č.: ........................... 
 
a) je přihlášen(a) na adrese :    ............................................................................................. tel. ..........................  
 
(kontaktní adresa, je-li odlišná od místa přihlášení: …..…………………………………………………………...) 
 
b) je vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není přihlášena 
žádná fyzická osoba *)   
 
Identifikace stavby : 
I.) adresa stavby k individ. rekreaci …………………………………………………..č. p. / č. ev. ....................   
 
parc. č ...................... , k.ú. ………………………………………  
 
II.) adresa rodinného domu, bytu ………………….………………………………………………….……..…..   
 
číslo bytu.....................   popis umístění bytu v budově ……………………………………………………….*)                                                                           

 
2) Datum vzniku / zániku poplatkové povinnosti  *) …………………………….. 
- datum změny místa přihlášení  / odhlášení   
- datum změny vlastnictví ke stavbě k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není   
  přihlášena žádná fyzická osoba (nutno ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala)                                                                              

Jméno, příjmení    datum narození   místo přihlášení  od / do 
 
1. ................................................................…………………......….................................................................... 
 
2. ................................................................…………………......….................................................................... 
 
3. ................................................................…………………......….................................................................... 
 
4. ................................................................…………………......….................................................................... 
(při nedostatku místa uveďte další osoby do přílohy tohoto tiskopisu)                             

Nárok na osvobození od místního poplatku :         podle čl. 6, odst. 1) písm. a), b), c)            *) 
(nutno ohlásit do 15 dnů od vzniku nároku)     nebo podle čl. 6, odst. 2) písm. a), b), c), d)       *) 
 
Poplatník: jméno, příjmení : .................................................................................... r.č. : …….........................      



Městskému úřadu, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou, 
tel. 387001321, 23, fax. 387001320, e-mail: barinkova@hluboka.cz, www.hluboka.cz 

 
 

Výpis z OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do 
konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je1  

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 se osvobozují: 

a) fyzická osoba, která po dobu minimálně jeden kalendářní rok se zdržuje mimo místo přihlášení – 
město Hluboká nad Vltavou včetně všech částí města, 

b) fyzická osoba, která po dobu minimálně jeden kalendářní rok je přihlášena na úřední adrese 
Masarykova 36, 37341 Hluboká nad Vltavou, 

c) fyzická osoba, která se zdržuje mimo místo přihlášení z důvodů studia po dobu minimálně jeden 
kalendářní rok bez prázdnin,  

d) fyzické osoby přihlášené podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu 
nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, kterému nebyl povolen trvalý pobyt. 

 
(3) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 15 

dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. 
 

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených 
touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.2 

 

                                                           
1 §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
2 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 


