
Úřad městyse Suchdol nad Odrou 
Finanční odbor 
 
 

Žádost o osvobození nebo úlevu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
(místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 

Městyse Suchdol nad Odrou) 

  

 A. Žadatel 

Jméno a příjmení:......................................................, Rodné číslo: ........................................................, 

Adresa trvalého pobytu: ..........................................................................................................................., 

 

 B. Žádám o osvobození – úlevu * výše uvedeného poplatku za období od .................. do ................ 

z důvodu: 

a) dlouhodobého pobytu mimo městys (více jak 180 dní v kalendářním roce) ……………………………, 

b) přihlášení v sídle ohlašovny a na území městyse se nezdržuje a není znám skutečný pobyt  

osoby………………………………… 

c) je pátým a dalším dítětem ve společné domácnosti ………………………………………………………, 

d) platby poplatku z nemovité věci (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci, kde není 
přihlášena fyzická osoba k trvalému pobytu) a poplatník má trvalý pobyt v městysi 
................................................, 

e) jiného - dle § 10g zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů ……………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………, 

f) poplatkové povinnosti fyzické osoby, která je studentem a má trvalý pobyt na území městyse a 
zároveň je ubytovaná mimo území městyse ve výši 50% dané sazby 

 …………………………………………………………………………………………………………………….., 

 

 ve výši: ............................................................ Kč. 

  

C. Přiložené doklady: 

a) pobyt v zahraničí + platby soc. nebo zdrav. pojištění + oddací list + povolení k pobytu + potvrzení o 
zaměstnání, nájemní smlouva 

b) platby místního poplatku mimo Městys Suchdol nad Odrou + doklad o zaplacení poplatku jiné obci 
znějící na jméno žadatele + potvrzení obce, 

c) jiný ........................................................................................................................................................ 



D. Žádám o osvobození – úlevu** místního poplatku za tyto nezletilé osoby: 

 Jméno a příjmení: …………………………………………, Rodné číslo: …………………………………, 

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

 

 E. Případný přeplatek ve výši  ........................................... Kč, prosím  

zašlete 

 na bankovní účet č. _______________________/________ 
 
vyplaťte 
 
 v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Suchdol nad Odrou 

  

 Poznámky: 

 

  

  V ................................................... dne: ............................................Podpis žadatele: …………………. 

_________________________________________________________________________________ 
 
Zpracovávání nepovinných osobních údajů 

 

Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy 

i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro 

plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není 

podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 

 
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 

Email:         Tel:  

 

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného 

správce za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s poplatníkem. 

Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu 

vyřízení příslušné agendy a po dobu následné skartační lhůty. 

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na  
https://www.suchdol-nad-odrou.cz 
 

 

* označte vhodnou variantu 

https://www.suchdol-nad-odrou.cz/

