
      
 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI 

K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Z NEMOVITÉ VĚCI 

 

 

1. ÚDAJE O PLÁTCI  
 

☐ Vlastník nemovitosti 

☐ Spoluvlastníci nemovitosti 

☐ Společenství vlastníků jednotek 

 

Jméno a příjmení/  

*Název u právnické osoby 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Datum narození/ *IČO Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Adresa trvalého pobytu/  

*sídlo u právnické osoby 
Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

Doručovací adresa Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

**Telefon Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

**E-mail Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. 

***Jméno osoby oprávněné 

jednat 
 

****Čísla účtů  

          *     právnická osoba 
          **    poskytnutí údajů je dobrovolné  
          ***  právnická osoba nebo nájemce, pokud je nemovitost pronajata 
          **** pokud předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce  
 

2. ZPŮSOB PLATBY 

☐ Hotově nebo platební kartou na pokladně obce 

☐ Převodem na účet obce č.: 12223201/0100, vedený u KB, a.s., var. Symbol: 2 + číslo popisné 

rodinného domu (případně 2 a do zprávy pro příjemce číslo parcelní) 

 

3. ÚDAJE O NEMOVITOSTI 

 

Katastrální území Předboj 

Číslo popisné (není-li, pak 

číslo parcelní)  

Způsob využití stavby 
(požadovaný výběr zaškrtněte) 

☐ Rodinný dům 

☐ Bytový dům 

☐ Samostatný byt 

☐ Stavba pro rodinnou rekreaci 

☐ Jiné 

Počet poplatníků (osob 

bydlících) 

 

 

 



      
 

 

 

4. ÚDAJE O POČTU SBĚRNÝCH NÁDOB PRO NEMOVITOST A  

POŽADOVANÉM SVOZOVÉM REŽIMI 

 

Velikost nádoby a výše ročního poplatku 

Výběr VELIKOST NÁDOBY 
POČET 
SVOZŮ 

ČETNOST 
VÝVOZU 

CELKOVÝ POPLATEK 0,45 Kč/litr 

☐ 120 litrů 52 1 x týdně 2 808,- Kč 

☐ 120 litrů 26 1 x 14 dnů 1 404,- Kč 

☐ 80 litrů 52 1 x týdně 1 872,- Kč 

☐ 80 litrů 26 1 x 14 dní                              936,- Kč  

☐ 240 litrů 52 1 x týdně  5 616,- Kč 

☐ 1100 litrů 52   1 x týdně                        25 740,- Kč 

 

Vyplňte pouze v případě, že máte zájem rovněž o svoz bioodpadu: 

Velikost nádoby a výše roční úhrady za svoz bioodpadu 

Výběr VELIKOST NÁDOBY 
POČET 
SVOZŮ 

ČETNOST 
VÝVOZU 

CENA ZA JEDEN SVOZ 

☐ 240 litrů 16-19 1 x 14 dní  65,- Kč 

  * pouze ve vegetačním období (počet svozů kolísá podle situace v daném roc 

Zpracování osobních údajů je prováděno ve smyslu č. 12-14 Evropského parlamentu a Rady č. 

2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 

dále jen ,,GDPR“) ve spojení s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Souhlasím / Nesouhlasím (nehodící se škrtněte) s poskytnutím osobních údajů v rozsahu 

telefon a kontaktní e-mail pro správu místního poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci. Poskytnutí ostatních osobních údajů je dle výše uvedených informací zákonným 

požadavkem a souvisí s plněním povinností správce dle právních předpisů. Předpokládaná doba 

zpracování je po dobu trvání poplatkové povinnosti. Jakmile pomine účel uchování výše 

uvedených údajů, je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze pro účely archivace. 

Byl/a / Nebyl/a (nehodící se škrtněte) jsem poučen/a o svých právech, zejména o svém právu 

tento souhlas kdykoliv odvolat, a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu 

na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které 

osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. 

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) důsledků v případě 

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. 

 

V Předboji dne  

 

Podpis plátce (v případě zastoupení/nájemce je nutno doložit plnou moc) 

 
 

Vyplněný formulář prosím zašlete na e-mailovou adresu podatelna@predboj.cz nebo 

osobně předejte nebo vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu 

mailto:podatelna@predboj.cz

