
Žádost o úlevu na poplatku za komunální odpad. 

 

Já majitel domu ……………………………….. čp. ……. žádám o úlevu na poplatku za  

komunální odpad dle OZV č.1/2016:    /křížkem zaškrtněte níže uvedenou možnost úlevy/. 

A - trvale bydlící občané v domě, kde je funkční domovní ČOV /osvobození na 10 let./ 

B - trvale bydlící občané v domě, kde je funkční jen ekologické vytápění emisní třídy 3 a vyšší, 

plyn,    elektřina, tepelná čerpadla. /osvobození na 10 let /. 

C - trvale bydlící občané v domě, kde je funkční domovní ČOV a ekologické vytápění emisní 

třídy 3 a vyšší, plyn, elektřina, tepelná čerpadla /osvobození na 10 let /. 

 

V domě čp…….. jsou trvale hlášeni tito občané: ……………………………………………    

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

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

 

V Točníku dne…………………….                                      --------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                      Podpis majitele 

 

Povinné přílohy: 

A   kopie kolaudačního rozhodnutí, kopie typ a výrobce ČOV, foto umístění ČOV/max.3ks/ 

B   kopie emisní třídy topidla, kopie typ topidla a výrobce, foto umístění topidla/max.3ks/ 

C   přílohy uvedené u A a B.  

 

 

 

 

 

 



                     OZV č.1/2016 

Čl. 5 

Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku.  

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 

nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, 

nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je  

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě 

rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 

žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě 

rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 

zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.  

 

        Od poloviny poplatku se osvobozují: 

a) děti do věku 15 let včetně / hradí polovinu poplatku / 

b) trvale bydlící občané v domě, kde je funkční domovní ČOV /osvobození na 10 let./ 

c) trvale bydlící občané v domě, kde je funkční jen ekologické vytápění emisní třídy 3 a vyšší, 

plyn, elektřina, tepelná čerpadla. /osvobození na 10 let /. 

 

(2) Od celého poplatku se osvobozují 

a) osoby s trvalým pobytem na ohlašovně Točník čp. 57. 

d) trvale bydlící občané v domě, kde je funkční domovní ČOV a ekologické vytápění emisní třídy     

3 a vyšší, plyn, elektřina, tepelná čerpadla /osvobození na 10 let /. 


