Obecní úřad Racková
tel.: 577 911 582, e-mail: ou@rackova.cz
Variabilní symbol
Od roku/měsíce

Poplatek za komunální odpad
přihláška/změna

vyplňte hůlkovým písmem nebo strojem
Společný plátce za poplatníky – adresa trvalého pobytu
příjmení a jméno
datum narození
obec

PSČ

ulice

čp.

Telefonní spojení, e-mail:

Kontaktní adresa, pokud není shodná s adresou trvalého pobytu
obec
PSČ
ulice

čp.

Poplatníci, tj. osoby s trvalým pobytem na území obce Racková
příjmení a jméno

datum narození

1
2
3
4
5
6
7

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro správu místního poplatku za komunální odpad.

Datum podání ……………………..

………………………………
podpis společného plátce, příp. podpis poplatníka
viz pokyny k vyplnění na další straně

Pokyny k vyplnění
Společný plátce za poplatníky – adresa trvalého pobytu
Pokud se rozhodnete o uvedení jednoho společného plátce za rodinu, rodinný dům, byt, bytový dům apod.,
vepište jméno určeného společného plátce do přihlášky. Po provedené úhradě místního poplatku za
komunální odpad společným plátcem bude platba v naší evidenci rozúčtována na jednotlivé poplatníky
uvedené na přihlášce k poplatku za komunální odpad.
Poplatníci mohou být plátci i jednotlivě, v tom případě je nutné vyplnit samostatné přihlášky.
Pro případné doplnění chybějících údajů v přihlášce uvádějte na Vás, prosím, telefonní spojení či emailovou adresu. Toto bude sloužit pro rychlejší komunikaci s Vámi.
Kontaktní adresa, pokud není shodná s adresou trvalého pobytu
Zde uveďte adresu pro doručování, pokud není shodná s adresou trvalého pobytu.
Poplatníci, tj. osoby s trvalým pobytem na území obce Racková
Uveďte poplatníky, za které jste se rozhodli platit místní poplatek za komunální odpad. Nezapomeňte zde
uvést i sebe! Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce.

Obecné informace
Další informace získáte

Obecní úřad Racková, kancelář účetní, tel. 577 911 582, e-mail: ou@rackova.cz.
Odevzdání přihlášky
Přihlášku k poplatku za komunální odpad lze odevzdat v kanceláři účetní na OÚ Racková.
Úhrada místního poplatku za komunální odpad
Poplatek je splatný jednorázově v termínech uvedených v platné obecně závazné vyhlášce o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

