
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD RÝMAŘOV  
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PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 
                                  

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

Tabulka 1 – adresa osob přihlášených v obci 

 

PSČ + obec (místní část)  795 01 Rýmařov  793 42 Janovice  793 51 Stránské 

místní část  

ulice  

číslo popis. / číslo orient.  

typ bydlení   byt → číslo:  rodinný dům 

vlastník nemovitosti / bytu   

 
Tabulka 2 – adresa pro doručování (pokud se liší od adresy uvedené v Tabulce 1)  
 

PSČ + obec  

místní část  

ulice  

č. popis. / č. orient.  

 
Tabulka 3 - fyzické osoby přihlášené v obci na adrese dle Tabulky 1 (vyplňte pouze příjmení a jméno, datum 
narození, případně jste-li cizinec)  
 

   variab. symbol příjmení a jméno datum narození přihlášení od  popl. od cizinec 

      
      

      

      

      

      
      

      

Tabulka 4 – společný plátce za osoby uvedené v Tabulce 3  

 

Jméno a příjmení  

PSČ + Obec  

Ulice  

č. popis. / č. orient.  

 
Tabulka 5 – adresa zmocněnce pro doručování v tuzemsku (týká se poplatníků, kteří nemají sídlo nebo bydliště 
na území členského státu EU, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace 
 

Jméno a příjmení  

PSČ + Obec  

Ulice  

č. popis. / č. orient.  

 

 
 



OZNÁMENÍ SKUTEČNOSTÍ ROZHODNÝCH 
PRO PŘIZNÁNÍ OSVOBOZENÍ A ÚLEVY DLE ČL. 7 VYHLÁŠKY 

 

Tabulka 6 – skutečnosti rozhodné pro osvobození dle čl. 7, odst. 1 a 2 vyhlášky  
uveďte: 

• osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo vyšetřovací vazbě 

• osoby zdržující se nepřetržitě více než 6 měsíců v zahraničí a tuto skutečnost doloží 

• osoby, jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny (náměstí Míru 230/1) a jejichž skutečný pobyt 
na území obce není znám 

• osoby, které více než 3 měsíce pobývají v nemocničních zařízeních nebo jiných obdobných zařízeních a 
tuto skutečnost doloží 

• osoby umístěné 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 

• osoby umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého 

• osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení 

 

poř. příjmení a jméno datum narození  důvod osvobození doba osvobození od - do 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
 
Tabulka 7 – skutečnosti rozhodné pro úlevu 50 % dle čl. 7, odst. 3 vyhlášky  
uveďte: 

• osoby předškolní či školní docházky nebo středoškolského či vysokoškolského studia, nejdéle však do 
26 let věku, které jsou ubytovány mimo Rýmařov a tuto skutečnost doloží 

• osoby, které po dobu dlouhodobého pobytu v jiné obci na území ČR, za předpokladu, že v této obci 
platí poplatek za komunální odpad nebo úhradu podle jiného právního předpisu *) a tuto skutečnost 
doloží  

 

poř. příjmení a jméno datum narození důvod úlevy doba úlevy od - do 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
Poplatek je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku. 
 
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15. dnů ode dne, 
kdy nastala. Rozhodný údaj pro úlevu či osvobození poplatník ohlásí nejpozději do 31.03. následujícího 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.   
 
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou úplné a správné. 
 
 

V   Dne   Podpis  

 
 
*) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


