
Městys Besednice 
Náměstí 52, 382 81 Besednice 

 

Ohlašovací povinnost - změna 

Přiznání k místnímu poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (dle OZV městyse Besednice č.4/2020) 

za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není přihlášena žádná fyzická osoba 

 
(Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích vydaná na základě § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
Plátce (vlastník) bytu - domu - objektu sloužícího k individuální rekreaci* 
 

Jméno: Příjmení: Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: Telefon: 
Email: 

Kontaktní adresa: 
(vyplňte v případě, že se neshoduje s adresou trvalého bydliště)  

 

 
Adresa bytu - domu - objektu určeného k individuální rekreaci na území obce, jehož jste vlastníkem 
 

Město/obec ulice Číslo domu Číslo bytu 

    

 
* Změna se provádí: 
- z důvodu změny vlastníka nemovitosti (nákup, prodej, dědictví apod.) 
- z důvodu, že v nemovitosti není hlášení k trvalému pobytu žádná osoba 
- (doplňte jiný důvod) 
 
Nový plátce (vlastník) bytu - domu - objektu sloužícího k individuální rekreaci* 
 

Jméno: Příjmení: Datum narození: 

Adresa trvalého pobytu: Telefon: 
Email: 

 

Datum zněny:  

 

V dne 

 
Příjmení a jméno:                                                                       Podpis: 
 
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode 
dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je 
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 
Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Poplatek se platí 
obci, na jejímž území se nachází stavba k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.  
 
* Nehodící se škrtněte 


