
 

                    OHLÁŠENÍ (ohlašovací povinnost dle zákona) 

Údaje pro stanovení místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitosti (stavby 

pro rodinnou rekreaci) od 1. l. 2023 

 

Ohlašovatel a plátce poplatku (vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti)  

 

OHLAŠOVATEL – PLÁTCE POPLATKU  

Jméno a příjmení   : 

Datum narození |: 

Adresa trvalého pobytu : 

Telefon : 

Adresa pro doručování (je-li odlišná od trvalého pobytu) 

 

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

Adresa nemovitosti (číslo popisné nebo číslo evidenční) k níž se vztahuje platba poplatku  

 

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

 

Počet trvale přihlášených osob : 

 

Ohlášení je nutno podat nejpozději do 15. února 2023  

Prohlášení ohlašovatele a plátce poplatku: Čestně prohlašuji, že údaje rozhodné pro stanovení místního 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (stavby pro rodinnou rekreaci), jsou 

pravdivé. 

Souhlasím s poskytnutím údajů v rozsahu telefon a kontaktní email pro správu místního poplatku za 

komunální odpad. Ostatní osobní údaje jsou poskytovány na základě právní povinnosti. 

 

 

Datum:         Podpis žadatele:  

 

 

Formulář na výběr velikosti a četnosti svozů popelnic (pytlů) na komunální odpad za rok 2023  

Po vyplnění prosíme donést, odeslat poštou, zaslat na email ouslavetin@mybox.cz, nebo vhodit do 

schránky  úřadu městyse 

 Formulář ohlášení najdete také na stránkách městyse: slavetin.info   

 



Zaškrtněte Váš výběr:  

Zaškrtněte výběr Velikost nádoby četnost svozů počet svozů 

 

Cena za rok je 

0,60 Kč/litr 

 Popelnice 60 litrů  1 x týdně    Zelená 52 1872,- Kč 

 Popelnice 60 litrů  1 x 14 dnů    Žlutá    26 936,- Kč 

 Popelnice 60 litrů 1x měsíčně Modrá 12 432 ,-Kč 

 Popelnice 80 litrů  1 x týdně    Zelená 52 2496,- Kč 

 Popelnice 80 litrů  1 x 14 dnů    Žlutá    26 1248,- Kč 

 Popelnice 80 litrů 1x měsíčně Modrá 12 576 ,- Kč 

 
Popelnice 120 

litrů 
1 x týdně   Zelená 52 3744,- Kč 

 
Popelnice 110 

litrů 
1x týdně Zelená 52 3.432,- Kč 

 
Popelnice 120 

litrů 
1 x 14 dnů   Žlutá    26 1872,- Kč 

 
Popelnice 110 

litrů 
1x 14 dnů Žlutá 26 1.716 ,- Kč 

 
Popelnice 120 

litrů 
kombinovaný Červená  41  2952,- Kč 

 
Popelnice 110 

litrů 
kombinovaný  Červená 41 2.706 ,- Kč 



 
Popelnice 120 

litrů 
1 x měsíčně   Modrá   12      864,- Kč 

 
Popelnice 110 

litrů 
1x měsíčně Modrá 12 792 ,- Kč 

 
Popelnice 240 

litrů 
1 x týdně   Zelená  52 7488,- Kč 

 
Popelnice 240 

litrů 
1 x 14 dnů   Žlutá    26 

                      

3744,- Kč 

 
Popelnice 240 

litrů 
1 x měsíčně Modrá 12 

                    1.728 

,- Kč 

 Pytle 60 litrů 

Pytle si 

vyzvednete podle 

objednání 

minimálně však 

60 l měsíčně 

Cena za svoz je 

36,- Kč 

 Pytle 110 litrů   
Cena za svoz je 

66 ,-Kč 

 

Chataři: Informace pro vlastníky staveb pro rodinnou rekreaci.  

Pytle na komunální odpad si budete dle vašeho výběru vyzvedávat na úřadě městyse (budou vyváženy jen pytle 

určené k vývozu odpadu). Minimální základ poplatku činí 60 litrů měsíčně.   

Pokud nemovitost využíváte k rekreaci častěji, pak můžete využívat celoroční svoz nádob  dle výše uvedené 

tabulky.  


