Obecní úřad POLIČNÁ, Poličná 144, 757 01

www.policna.cz

ŽÁDOST O ÚLEVU/OSVOBOZENÍ
OD MÍSTNÍHO POPLATKU ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
POPLATNÍK:______________________________________________________
DATUM NAROZENÍ/RČ:_________________________ ADRESA TP V ČR:____________________________
OZNAMOVATEL:___________________________________________________
DATUM NAROZENÍ:____________________________ ADRESA TP V ČR:____________________________
TELEFONNÍ KONTAKT:____________________ e-mail:______________________________
Důvod úlevy/osvobození od místního poplatku:
- v souladu s Obecně závaznou vyhláškou obce Poličná č. 1/2021


Dlouhodobý pobyt v zahraničí (déle než 300 dnů v příslušném kalendářním roce), doklad potvrzující dlouhodobý
pobyt v zahraničí



Pobyt v léčebném zařízení (LDN, léčebny, zařízení pro rehabilitaci), doklad – potvrzení z přísl. zařízení



Pobyt v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení, doklad – potvrzení přísl. zařízení



Pobyt v zařízeních pro výkon trestu odnětí svobody (včetně vazby), doklad – potvrzení přísl. zařízení



Pobyt v dětském domově, ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školském zařízení
pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, doklad – potvrzení přísl. zařízení



Pobyt v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, doklad – potvrzení ze zařízení



TP na OÚ Poličná 144



Nezaopatřené 4. a další dítě, které žije ve spol. domácnosti s nejméně třemi dalšími nezaopatřenými sourozenci
a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 19 let, doklad – oznámení osobních údajů nezaopatřených
dětí, prohlášení o jejich nezaopatřenosti



Narozené dítě do konce kalendářního roku shodného s rokem jeho narození a v roce ve kterém dovršilo jednoho
roku věku



FO, která má ve vlastnictví rodinný dům, byt či stavbu určenou k individuální rekreaci na území obce, ve které není
hlášena k TP žádná FO, za podmínky, že u těchto staveb není možné svoz odpadu zajistit z důvodu jejich
nepřístupnosti v terénu pro potřeby komunální techniky



FO, která má ve vlastnictví rodinný dům, byt či stavbu určenou k individuální rekreaci na území obce, ve které není
hlášena k TP žádná FO, za podmínky, že zde není produkován odpad a z tohoto důvodu ani není požadováno
zajištění svozu odpadu



Student ve výši 50% sazby, který studuje mimo území obce a v místě studia je ubytován po dobu nejméně 150 dnů
příslušného roku - doklad – potvrzení o studiu a potvrzení o ubytování v místě studia nebo smlouva
s poskytovatelem ubytování



Poplatník s trvalým pobytem v obci, který je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního dopadu z nemovité
věci v jiné obci – doklad o zaplacení poplatku vč. uvedení poplatníků, za které bylo placeno

V Poličné dne _________________________

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 3223749389/0800
ID DS: rbyper7

__________________________________
podpis poplatníka/oznamovatele

IČ: 01265741
tel.+420 702 088 409
obec@policna.cz

