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Žádost o osvobození a uplatnění nároku na úlevu od platby místního poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

O osvobození nebo o úlevu na místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je 

možné požádat v průběhu celého kalendářního roku, kdy nárok uplatňujete. 

Jméno, příjmení…………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození: ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresa trvalého pobytu: ………………………………….……………………………………………………. 

E-mail/telefon/ kontaktní adresa……………………………………………………………………………….. 

zástupce žadatele: ………………………………………………………………………………………………. 

Tímto žádám o osvobození (poskytnutí úlevy) od místního poplatku za obecní systém odpadového hos-

podářství z důvodu:  

  
a) jsem poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mám bydliště v 

obci ……………………………. (skutečnost se osvědčuje potvrzením o zaplacení místního poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci)  

b) umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem 

nebo v chráněném bydlení (skutečnost se osvědčuje např. potvrzení o umístění v zařízení, smlouvou)  

c) jsem osoba na základě zákona omezena na osobní svobodě (výkon trestu odnětí svobody) s výjimkou osoby 

vykonávající trest domácího vězení. (skutečnost se osvědčuje potvrzení o umístění v zařízení)  

d) dlouhodobého pobytu v zahraničí. Současně čestně prohlašuji, že se po dobu delší dvanácti měsíců zdržuji 

mimo území České republiky (skutečnost se osvědčuje např. nájemní smlouvou, potvrzením z OSSZ)  

e) jsem vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci umístěné v zahrádkářské osadě na území obce  

f) jsem student a po dobu studia bydlí mimo území obce -úleva 50 % (skutečnost se osvědčuje potvrzením o studiu, 

potvrzením o ubytování)  

Pozn.: Nehodící se škrtněte, nebo zakroužkujte písmeno u vybrané možnosti 

Žádost osvědčuji :…………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………… 

PROHLÁŠENÍ: 

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a jsem si vědom/a právních důsledků v případě uvedení ne-

pravdivých údajů. Beru na vědomí, že dojde-li ke změně údajů uvedených v žádosti, oznámím tuto změnu nejpozději 

do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Souhlasím se zpracováním a využitím osobních údajů a telefonního čísla, emailu, doru-
čovací adresy v evidenci plátce komunálního odpadu za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Datum a podpis žadatele: …………………………………………………………………………………... 


