
Městský úřad Vrbno pod Pradědem, 
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem 
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz, 
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor finanční 

 

 

Registrace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Stavba určená k individuální rekreaci, byt, rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osoba . 

 

ADRESA VLASTNĚNÉ STAVBY URČENÉ K INDIVIDUÁLNÍ REKREACI, BYTU NEBO RODINNÉHO  
DOMU : 

 

Katastrální území: ……………………………………..…………………………………………………………parc.č...…..……………..  

 

Ulice :…...................................................................č.p.: …....................nebo č.e.:.………..…….. 

 

VLASTNÍK  NEMOVITOSTI  ( POPLATNÍK ) : 

 

Jméno, příjmení : ………………………....……………………………………………………. r.č…………………….………………….… 

 

Adresa trvalého pobytu : ……………………………………………….……………………………………………..………….…………..  

 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….………….. 

 

………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….………….. 

 

Kontaktní adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu :   

 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………….………………….…. 

 

Vlastníkem, popř. spoluvlastníkem stavby či bytu jsem od roku : …………………..……………………………….. 

DALŠÍ SPOLUVLASTNÍCI : 

Identifikační údaje dalších spoluvlastníků (jméno, příjmení, r. č., adresa trvalého pobytu, popř. 
kontaktní adresa): 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V bytě/ domě/ rekreačním objektu, který vlastním je hlášená osoba k trvalému pobytu:  ANO - NE   

/nehodící se škrtněte/ 

 

Jméno hlášené osoby:………..………………………………………………………………………………  od: …….…..………… 

 

 

Výše uvedené povinné osobní údaje jsou získávány na základě právní povinnosti vyplývající ze 
Zákona č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích. 

 

Současně čestně prohlašuji, že jsem si vědom(a) trestněprávních následků, které by mě 
dle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, postihly 
v případě uvedení nepravdivých údajů. 

 

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty 
poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) 
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 
nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 
 
Email:                     Tel:  

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší         
a kvalitnější komunikace s poplatníkem. 
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu 
vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html  
 

 

 

 

V…………………………………………………      Dne………………………..…      Podpis : ……………………………….…….. 
 

 

POUČENÍ: 

1. Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. Poplatníkem je fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě, bytu, nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, 
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

2. Vznik a zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů. 
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