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Žádost o provádění platby za odpady prostřednictvím SIPO 
 

Plátce SIPO: Datum narození: 

 

Trvalý pobyt: PSČ: 

 

Žádám o provádění plateb místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů prostřednictvím SIPO 

 

Spojovací číslo SIPO (vyplní žadatel vlastnoručně)  

          

 

První platbu žádám provést v měsíci: dubnu kalendářního roku     

 

                                                             září kalendářního roku 

 

 Následující platby budou prováděny vždy v měsíci dubnu a září příslušného roku. 

 Další poplatníci zahrnuti do plateb výše uvedeného spojovacího čísla SIPO (max. 9      

 osob): 

                                 příjmení, jméno                                                       datum narození 
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Prohlašuji, že údaje jsou pravdivé a úplné. Jakékoliv změny jsem povinen bez odkladu 
nahlásit správci místního poplatku. 

Souhlasím, že při zvýšení nebo snížení sazby místního poplatku (které vyplývá 
z ustanovení obecně závazné vyhlášky) bude výše místního poplatku odvedeného 
prostřednictvím SIPO automaticky změněna. 

 

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. 
 

 

   

                 dne                                                                              podpis plátce 

  

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  
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