
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 

 

 

P R O H L Á Š E N Í 
 

Já, níže podepsaná/ý ………………………………………………………………………..…… nar. ………..……………..  

bytem ………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..  

r. č.   …………………………..…………………………  obč. průkaz č. ………………………..………………………………… 

 

p r o h l a š u j i  

že 

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

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

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

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

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

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

Toto prohlášení slouží k oznámení změn, které se vztahují k ohlašovací povinnosti dle platných OZV 
pro poplatníka místních poplatků. 

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. 
 

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

  

 

Ve Vrbně pod Pradědem dne …………………………………..………… 

                                                                                                        

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

                     podpis prohlašujícího 

 

Potvrzuji,  že výše uvedeného dne podepsal/a toto prohlášení osobně pan/í  
 
 
……………………………………………………………………., jehož totožnost jsem ověřil podle občanského průkazu. 
         

                                                                                   

                                                                                              Matušková Martina 

                                                                                                               správce místních poplatků 

                                                                                                                   Vrbno pod Pradědem 
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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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