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ŽÁDOST O ÚLEVU/OSVOBOZENÍ
OD MÍSTNÍHO POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – PRO ROK 2014
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. 6/2013
 Dlouhodobý pobyt v zahraničí (déle než 300 dnů v příslušném kalendářním roce)
doklad – pracovní povolení, potvrzení o studiu, o dlouhodobém pobytu v zahraničí
 Pobyt v léčebném zařízení, domově pro seniory, v zařízení pro výkon trestu,
 Pobyt v dětském domově, výchovném ústavu pro mládež, kojeneckému ústavu
(obojí výše uvedené déle než 300 dnů v příslušném kalendářním roce), doklad – potvrzení přísluš. 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
 Děti, pro příslušný kalendářní rok, který je shodný s kalendářním rokem jejich narození anebo ve kterém
dovršily jednoho roku věku
 FO, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci na území obce, ve které není hlášena TP
žádná FO za podmínky, že mají TP na území obce s tím, že nepožadují od obce zajištění svozu komunálního
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
o s poskytovatelem o ubytování
 Úleva ve výši 1/12 ročního poplatku za každý celý měsíc pobytu mimo obec poplatníkovi, který uhradí
poplatek za komunální odpad právě a jen v obci, která vybírá tento poplatek dle §17a zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech,doklad – doklad o zaplacení poplatku vč. uvedení poplatníků, za které bylo placeno

V Poličné dne ___________________

__________________________________
podpis poplatníka/oznamovatele

Úřední záznam
Žádost byla převzata dne …………….. na základě doložených dokladů_____________________________________
je pan/paní ___________________________ osvobozen/a pro rok 2014 od placení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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