VZORY – OSVOBOZENÍ A ÚLEVY (KOMUNÁLNÍ ODPAD)

Obecní úřad Dolní Újezd
Dolní Újezd 155
751 23 Dolní Újezd

Žádost o osvobození (či úlevu) od platby za komunální odpad v roce 2022

1. Osoby zdržující se mimo obec po celý příslušný kalendářní rok:
Já, níže podepsaný (á) X Y, narozený (á) X Y, trvale bytem X Y sděluji, že se zdržuji mimo obec po celý
příslušný kalendářní rok. Bydlím od X Y na adrese X Y, což dokládám (doložit: nájemní smlouvu,
podnájem). Žádám tímto dle čl. 7, odst. 2, písm. b) Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství o osvobození od placení tohoto poplatku v roce
2022 v místě svého trvalého pobytu.
2. Osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních, a to déle než 3 měsíce v příslušném
kalendářním roce:
Já, níže podepsaný (á) X Y, narozený (á) X Y, trvale bytem X Y sděluji, že jsem byl (a) umístěn (a) ve
zdravotnickém zařízení X Y, od – do (údaj delší než 3 měsíce v příslušném kal. roce), což dokládám X Y.
Žádám tímto dle čl. 7, odst. 3, písm. c) Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství o úlevu od placení tohoto poplatku v roce 2022 v místě svého
trvalého pobytu. Výše úlevy je rovna jedné dvanáctině roční výše poplatku násobené počtem celých
kalendářních měsíců pobytu poplatníka ve zdravotnickém zařízení. Žádám tedy o úlevu ve výši: X Y Kč.
3. Osoby, zdržující se nepřetržitě mimo území České republiky, a to déle než 3 měsíce
v příslušném kalendářním roce:
Já, níže podepsaný (á) X Y, narozený (á) X Y, trvale bytem X Y sděluji, že se nepřetržitě zdržuji mimo
území ČR od – do (údaj delší než 3 měsíce v příslušném kal. roce), což dokládám X Y. Žádám tímto dle
čl. 7, odst. 3, písm. d) Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství o úlevu od placení tohoto poplatku v roce 2022 v místě svého trvalého
pobytu. Výše úlevy je rovna jedné dvanáctině roční výše poplatku násobené počtem celých
kalendářních měsíců pobytu poplatníka mimo území ČR. Žádám tedy o úlevu ve výši: X Y Kč.
4. Studenti do 26 let, kteří pobývají mimo místo svého trvalého pobytu (kolej, internát, privát)
Já, níže podepsaný (á) X Y, narozený (á) X Y, trvale bytem X Y sděluji, že se po dobu mého studia zdržuji
mimo obec. Bydlím od X Y na adrese X Y, což dokládám X Y (ubytovací smlouva a potvrzení o studiu).
Žádám tímto dle čl. 7, odst. 3, písm. a) Obecně závazné vyhlášky obce č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství o úlevu ve výši 50% sazby poplatku za komunální odpad
v roce 2022 v místě svého trvalého pobytu.
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Od poplatku je osvobozena osoba (§ 10 g zákona o místních poplatcích), 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

