Obec Litíč
Litíč 50, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
e-mail: litic@litic.cz telefon: 603 879 221
www.litic.cz, ID datové schránky: a6qbuix, IČO:00581046

Formulář k přihlášení / odhlášení/ změně k místnímu
poplatku za objednanou kapacitu soustřeďovacích
prostředků pro nemovitou věc prostřednictvím plátce
Plátce (vlastník nemovitosti) - pokud jich je více, stačí uvést jednoho.:
Jméno příjmení:
……………….…………………………………………………………………………….………………………….
Datum narození:.………………………….…………………………………...………………………………...
Adresa (korespondenční): ……………….……………………………………..………………………………………..
……………………………………………………………………………..………………………………………..
Telefon: …………………………..……

E-mail: …………………………….………………………………..

Objednaná kapacita soustřeďovacích prostředků směsného komunálního odpadu
pro nemovitou věc – uveďte adresu nemovitosti:
………………………………………………………………………………………………………

Soustřeďovací prostředek (odpadová nádoba):
Nádoby na komunální odpad 120 l:
☐ měsíční svoz – 13x ročně, 1560 litrů
☐ dvouměsíční svoz – 7x ročně, 840 litrů

1.404,- Kč
756,- Kč

/minimální poplatek pro rekreační objekty/
Nádoby na komunální odpad 240 l:
☐ měsíční svoz – 13x ročně, 3120 litrů

2.808,- Kč

☐ dvouměsíční svoz – 7x ročně, 1680 litrů

1.512,- Kč

Poplatníci zapojení do systému odpadového hospodářství obce:
(zde je nutné uvést všechny osoby, které v nemovitosti bydlí)

Příjmení, Jméno

Datum narození

Datum vzniku / změny / zániku poplatkové povinnosti:
1.1.2022
……………………………………..
Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních
následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Dojde-li ke změně údajů
uvedených v tomto ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
tato změna nastala.

V .………….………….…………

dne.……………………

Podpis plátce:……..…………..………………..

Veškeré poskytnuté osobní údaje budou sloužit jen pro evidenční účely obce Litíč, spojené
s provozem odpadového systému obce. Podrobné informace k ochraně osobních údajů
(GDPR) naleznete na webu obce. Na základě této vyplněné přihlášky bude vydána svozová
známka. Pozor – poplatek se bude platit až po uplynutí roku 2022, tj. do 31.3.2023!!!
Přihlášku lze odevzdat osobně na OÚ Litíč, do poštovní schránky OÚ Litíč (na budově OÚ),
poslat datovou schránkou (a6qbuix) nebo naskenovanou přihlášku zaslat na email:
litic@litic.cz

