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Městský úřad Adamov, odbor ekonomický, Pod Horkou 101/2, 67904 Adamov (č.ú. 19-1360055309/0800) 

tel. 516 499 629, fax. 516 499 634, email: silvie.muckova@adamov.cz  

Odhlášení (zánik) poplatkové povinnosti u místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

pro poplatníka VLASTNÍKA / SPOLE ČNÉHO ZMOCNĚNCE NEMOVITOSTI  

(stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu), ve které není žádná fyzická 

osoba hlášena k trvalému pobytu 

Podle ust. § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,  

a v souladu s článkem 4 Obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 4/2015, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů plním svoji zákonnou ohlašovací povinnost a oznamuji správci poplatku zánik poplatkové 

povinnosti 

Jméno a příjmení poplatníka:  ……..……………………...………………………..…….. 

Rodné číslo: …………………………………………   Datum narození: ………………………………. 

Adresa trvalého pobytu: …………………………………………………………………………………. 

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

Doručovací adresa 1: …………………………………………………………………………………….. 

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

Email……………………………………………………   Telefon: ………………….………………… 

Zánik poplatkové povinnosti se týká nemovitosti 2 : 

� stavba určená k individuální rekreaci       

evidenční číslo / číslo popisné: ……….………….            parcelní číslo3: …………………… 

� rodinný dům: evidenční číslo / číslo popisné: ……….………….        parcelní číslo4: …………… 

� byt:  evidenční číslo / číslo popisné: ……….………….    číslo bytu5: ……………………. 

      parcelní číslo, na kterém je umístěna stavba s bytem6:  ………………………………. 

                                                 
1 vyplňte pouze v případě, je-li odlišná od uvedené adresy místa trvalého pobytu  
2 vyberte jednu z nabízených možností  
3 uvádějte v případě, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem 
4 uvádějte v případě, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem 
5 nejsou-li v budově byty očíslovány uveďte popis umístění v budově  
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Důvod zániku poplatkové povinnosti:  

 
� pozbytí vlastnictví převodem nebo přechodem vlastnického práva k nemovitosti  

Identifikační údaje nového vlastníka7: …………………………………………………………………... 

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

� přihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu v nemovitosti  

Identifikační údaje přihlášené fyzické osoby: …………………………………………………………... 

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

� jiný důvod (uveďte jaký): ………………………………………………………………………. 

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

 
Datum zániku poplatkové povinnosti:  ………………………………………… 
 
 
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto ohlášení uvedl(a) jsou pravdivé a úplné, a jsem si vědom(a) 

následků v případě uvedení nepravdivých a neúplných údajů.  

 

 
V …………….………, dne …………………              …………………………………… 

                  podpis poplatníka (společného zmocněnce) 
 
Poučení:  

Fyzická osoba, která má na území města Adamova ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, je poplatníkem výše uvedeného 

místního poplatku a je povinna ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů 

ode dne, kdy mu poplatková povinnost platit tento poplatek vznikla. Dojde-li ke změně údajů uvedených v tomto 

přihlášení nebo zániku poplatkové povinnosti, je poplatník (plátce) povinen tuto změnu oznámit správci poplatku 

do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.  

Vzniká-li více daňovým subjektům (spoluvlastníkům) společná daňová povinnost, jsou povinny si zvolit 

společného zmocněnce. Pokud tak neučiní ani na výzvu správce daně, ustanoví jim správce daně společného 

zástupce (§ 30 daňového řádu). 

Splatnost poplatku je stanovena jednorázově do 30. června příslušného kalendářního roku.  

Ostatní informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů upravuje Obecně závazná vyhláška 4/2015 s účinností od 1.1.2016.  

                                                                                                                                                         
6 uvádějte v případě, není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem 
7 jméno, popř. jména a příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo trvalého pobytu příp. doručovací 
adresa (u právnické osoby její název, identifikační číslo, sídlo) 


