
Městský úřad Adamov, odbor ekonomický, Pod Horkou 101/2, 679 04  ADAMOV  

tel. 516 499 629, fax. 516 499 634, e-mail: silvie.muckova@adamov.cz 

 
  

Oznámení nároku na osvobození  

od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání               

a odstraňování komunálních odpadů z níže uvedeného důvodu v roce: ……..……………. 

 
Osvobození uplatňuji na období             od:                                       do:  
  

Poplatník: 
   

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

 Datum narození : ……...………………….. 
 
 Adresa trvalého bydliště: …………………………………………………………………. 
 
 Doručovací adresa: ……………………………………………………………………… 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Nepovinné údaje - souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů1) 

 

 Telefon / mobil: …………………….……Email: …………………….…………………….. 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Důvod osvobozeníi:  

� umístění 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 

� umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na 
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého 

� umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se 
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení 

� pobyt ve vazbě nebo v zařízení sloužících pro výkon trestu odnětí svobody 
� pobyt v zahraničí nepřetržitě po dobu 6 a více měsíců 
� pobyt nepřetržitě po dobu 3 a více měsíců ve zdravotnických zařízeních, případně v jiných 

podobných zařízeních, které nejsou na území města 
� pobyt nepřetržitě po dobu 3 a více měsíců v azylovém domě 

 
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl(a), jsou pravdivé a úplné, a jsem si 
vědom(a) následků v případě uvedení nepravdivých a neúplných údajů. 

 
 

V ……………………., dne:   …………  Podpis poplatníka : ………………………….. 

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

U nezletilých poplatníků podpis zákonného zástupce včetně jeho jména, příjmení, data 
narození a adresy trvalého bydliště 



Příloha: doložení nároku na osvobození  

                                                 
i Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku prokázat v příslušném zdaňovacím období. Nárok  
na osvobození v příslušném kalendářním roce nevzniká, má-li poplatník ke dni 31.12. předcházejícího kalendářního 
roku evidován na poplatku nedoplatek. Další podmínky osvobození upravuje čl. 6 Obecně závazné vyhlášky města 
Adamova č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů  
 
1) Správcem osobních údajů je Město Adamov, Městský úřad Adamov, odbor ekonomický. Účelem zpracování 

osobních údajů ve stanoveném rozsahu je možnost kontaktování poplatníka pro účely správy a řízení ve věcech 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  

 Osobní údaje budou zpracovávány dle zák. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle zák. 280/2009 Sb., daňový řád 
po dobu nezbytně nutnou a následně budou uloženy po dobu 10 let v souladu se zák. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů.   

 Souhlas se zpracováním osobním údajů lze kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování před 
jeho odvoláním, a to osobně na adrese správce poplatků, nebo doručením písemného oznámení na výše uvedenou 
adresu, případně prostřednictvím datové schránky nebo prostřednictvím datové zprávy, která je opatřena uznávaným 
elektronickým podpisem.     
 

 


