
 

 

  OHLAŠOVACÍ POVINNOST K POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

OBEC ROSTOKLATY 2021 

 

 

VLASTNÍK NEMOVITOSTI - PLÁTCE    

 

jméno, příjmení:  

datum narození:  

pobyt: Rostoklaty  č.p.               /  Nová Ves II č.p. 

adresa trvalého bydliště: 
/uvést v případě, že se liší od adresy pobytu/ 

 

Tel: Email: 

 

SEZNAM VŠECH OSOB, ZA KTERÉ JE POPLATEK ODVÁDĚN: 

Jméno, příjmení datum narození: výše poplatku: 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

  600 Kč 

 

POPELNICE: doplňte počet ks popelnic, které máte doma 

Komunální odpad 
objem 120 l 240 l 1100 l 

počet ks       

Bio odpad 
objem 120 l 240 l 1100 l 

počet ks       

Plasty 
objem 120 l 240 l 1100 l 

počet ks       

Papír 
objem 120 l 240 l 1100 l 

počet ks       

 

 



OHLAŠOVACÍ POVINNOST K POPLATKU ZE PS Ů 

OBEC ROSTOKLATY 2021 

 

 

 1 2 3 4 5 

plemeno      

stáří      

barva      

čip      

poplatek 100 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 150 Kč 

 

Osvobození od poplatku ze psů:  
1) osoba nevidomá, s těžkým zdravotním postižením 

2) osoba provádějící výcvik psů pro postižené osoby 

3) osoba, která používá psa dle zvláštních právních předpisů (např. myslivost) 

 

Pokud poplatník hradí poplatek za více než 5 psů, lze uvést celkový přehled (např. 

chovatelské stanice), psů celkem: …................................... 

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. 

 

 

Úhrada poplatku za komunální odpad a poplatek ze psů začíná od 11.1.2021: 

- hotově na OÚ  

- bezhotovostně na č. ú. 112308464/0300  

do poznámky pro příjemce uveďte:  

Rostoklaty - a číslo nemovitosti, např. Rostoklaty 88,  

Nová Ves II - a číslo nemovitosti, např. Nová Ves II 88 

Známka na popelnici Vám bude doručena do schránky po zaplacení a 

odevzdání tohoto formuláře. 

Poplatek za KO se hradí za všechny osoby, které se v nemovitosti zdržují. 

 

 

Termín úhrady poplatků: maximálně do 1.3.2021 

 

 

Vyplněný a podepsaný formulář: 

- předejte osobně na OÚ nebo do schránky na budově OÚ 

- pošlete naskenovaný na mail obec@rostoklaty.cz 

 

 

 

 

 

V …..............................., dne ….......................          podpis: ….........................      

  
 Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním svých osobních údajů pouze pro potřeby OÚ Rostoklaty.                                      


