MĚSTSKÝ ÚŘAD TOUŽIM
Oddělení životního prostředí
Sídliště 428
364 01 Toužim

OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA
OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
POPLATEK FYZICKÝCH (FO) A PRÁVNICKÝCH OSOB (PO) – VLASTNÍKŮ
NEMOVITÝCH VĚCÍ ZAHRNUJÍCÍ BYT, RODINNÝ DŮM NEBO STAVBU PRO
RODINNOU REKREACI, VE KTERÝCH NENÍ PŘIHLÁŠENÁ ŽÁDNÁ FYZICKÁ OSOBA
A KTERÁ JE UMÍSTĚNA NA ÚZEMÍ MĚSTA TOUŽIM
Správce
poplatku:

Městský úřad Toužim, Sídliště 428, 364 01 Toužim, IČO: 0025 5076

Číslo účtu: 2844338/0300
1. Poplatník – vlastník nemovité věci (fyzická osoba FO nebo právnická osoba PO)
Jméno a příjmení/název:

RČ/IČO:

Tel.:

2. Trvalý pobyt/sídlo PO
Obec, část obce:

č. p.

Ulice:

3. Kontaktní adresa (pokud se liší od adresy v bodě 2.)
Obec, část obce:

č. p.

Ulice:

4. Zástupce fyzické osoby uvedené v bodě 1.
Příjmení, jméno, titul:

Nar.:

Obec, část obce:

Tel.:

č. p.

Ulice:

5. Nemovitá věc (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci)
Druh nemovité věci

č./ č. p.
/ č. e.
/bez č.

parc. č. st., včetně k. ú.

ve vlastnictví
od (např. před
rokem 2022)

Výše
ročního
poplatku 1)

A
B
C
D
E
Celkový roční poplatek za uvedené nemovitosti

Kč

6. Spoluvlastníci nemovité věci: 2)
Nemovitá
věc

Příjmení, jméno, titul

Datum
narození

Trvalý pobyt

A

B

C

D

E

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom/a povinnosti uhradit
shora uvedený poplatek nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku a dále jsem si vědom/a
hlásit každou změnu do 15 dnů ode dne kdy nastala.
Poučení k ochraně osobních údajů:
Uvedené osobní údaje jsou požadovány z důvodu nutné identifikace žadatele a jím uvedených osob, v souladu
s § 37 zákona č. 500/2004 Sb. Správce osobních údajů (město Toužim) tyto údaje zpracovává výhradně po
nezbytně dlouhou dobu a za účelem vyřízení žádosti, v souladu s požadavky zákona č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a Obecného nařízení EU 2016/679.
Poučení k místnímu poplatku:
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná vyhláška města Toužim č. 4/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je zveřejněná na stránkách města Toužim
http://www.touzim.cz/mestsky-urad-1/legislativa/

………………………….
datum
1)
2)

…………………………...
podpis poplatníka

vyplňuje správce poplatku Městský úřad Toužim
nepovinný údaj

Pozn.: Zákon ani obecně závazná vyhláška neosvobozuje od poplatku vlastnictví nemovitosti!

POKYNY K VYPLNĚNÍ TISKOPISU
Ohlašovací povinnost
Ohlašovací povinnost musí splnit poplatník. Tuto povinnost za něj může splnit společný zástupce
spoluvlastníků nemovitosti.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Poplatníkem je: (tabulka č. 1)
Fyzická osoba i právnická osoba vlastnící nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna
na území obce.
Za nemovitost může být poplatek odváděn společným zástupcem.
Kontaktní adresa: (tabulka č. 3) je adresa, kde osoba skutečně pobývá. V případě vyplnění je na
tuto adresu doručována korespondence.
Zástupce poplatníka: (tabulka č. 4) je osoba, která jménem poplatníka, jež nemá způsobilost
k právním úkonům, nebo má tuto způsobilost omezenou, jedná se správcem poplatku v poplatkovém
řízení. Nezletilé děti mají zpravidla dva zákonné zástupce, kterými jsou oba rodiče (matka a otec).
Pokud poplatník nemá zákonného zástupce, ale jinou osobu, je nutno tuto osobu uvést.
Zástupcem osob omezených ve svéprávnosti je opatrovník stanovený soudem. Zastupování
ustanoveným zástupcem musí být správci poplatku doloženo příslušným pravomocným rozhodnutím.
Při platbě na uvedené číslo účtu města Toužim uveďte do variabilního symbolu rodné číslo
(fyzická osoba) nebo IČO (právnická osoba) a do zprávy pro příjemce zadejte
„NEMOVITOST“.

