
město Slavičín 
Osvobození 25 
763 21 Slavičín 
 
 

OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU 
místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 
 

A. Údaje o plátci  
 

1. Plátce – vlastník nemovité věci 
nebo společenství vlastníků 
jednotek 
  

 
 

2. Rodné číslo / IČO   

3. Adresa / sídlo plátce ulice  

č. popisné  

město  PSČ  

4. Telefon*   

5. E-mailová adresa*   

*nepovinný údaj 
 
 

Poučení pro vyplnění formuláře: 
1. Plátce – vlastník nemovité věci – jméno a příjmení nebo název společenství vlastníků jednotek (dále SVJ). 
2. RČ / IČO – fyzická osoba – rodné číslo vlastníka, právnická osoba – IČO. 
3. Adresa / sídlo plátce – místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby. 
4. Telefon – uveďte číslo telefonu na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce. 
5. E-mailová adresa – na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce. 
 
 

B. Údaje o nemovité věci 
 

- vyplňte za každou vlastněnou nemovitou věc (nakopírujte dle počtu nemovitých věcí), u SVJ dle počtu stanovišť 
 

6. Nemovitá věc ulice  

č. popisné  

č. evidenční (rekreační objekt)  

č. parcelní (pokud není ještě přiděleno 
č.p.) 

 

město Slavičín PSČ 76321 

7. Druh nemovité věci  rodinný dům ☐ bytová jednotka ☐ 

bytový dům ☐ 
rekreační objekt ☐ 

jiný ☐  upřesněte: 

8. Počet poplatníků  

 
6. Nemovitá věc – údaje dle katastru nemovitostí (u SVJ uvádějte vždy sídlo SVJ). 
7. Druh nemovité věci – vyberte jednu z možností podle katastru nemovitostí a označte (X). 
8. Počet poplatníků – vyplňte skutečný počet zdržujících se osob v nemovité věci (u SVJ vždy za celé SVJ). 



 

9. Objem sběrných nádob Četnost svozu Počet kusů Označit jednu 
z možností  

Cena za svoz* 

Nádoba 120 l Svoz 1 x měsíc Zvolte položku. ☐ 
 

Nádoba 120 l Svoz 1 x 14 dnů Zvolte položku. ☐ 
 

Nádoba 120 l Svoz 1 x 7 dnů Zvolte položku. ☐ 
 

Nádoba 240 l Svoz 1 x 14 dnů Zvolte položku. ☐ 
 

Nádoba 240 l Svoz 1 x 7 dnů Zvolte položku. ☐ 
 

Nádoba 1 100 l Svoz 1 x 7 dnů Zvolte položku. ☐ 
 

Černý pytel   ☐ 
 

 
 
9. Objem sběrných nádob – označte zvolenou velikost sběrné nádoby v závislosti na počtu svozů 
 
 
10. Podpis plátce – vlastnoruční podpis fyzické osoby nebo osob oprávněných k podpisu. 
 
Souhlasím se zasíláním údajů pro placení poplatku za komunální odpad na uvedenou e-mailovou adresu 
 

ANO ☐ 

NE ☐ 

 
 

datum 
Klikněte nebo klepněte sem a 
zadejte datum. 

podpis plátce  

 
 
 
 
Formulář je možné vyplnit a odevzdat: 
 
a) na Městský úřad Slavičín, odbor životního prostředí a správy majetku (ŽPSM), kancelář č. 206,  
b) případně zaslat naskenovaný na email: sanakova@mesto-slavicin.cz  
c) vhodit do schránky nacházející se u vstupu do budovy radnice ve Slavičíně (vedle úřední desky).  
 
Na Vámi uvedený email Vám bude zaslána informace o bezhotovostní platbě, tj. číslo účtu, variabilní symbol a výše 
poplatku, popř. další informace nutné pro identifikaci platby. Po provedení platby Vám bude následně doručena 
příslušná známka na sběrnou nádobu včetně pytlů na tříděný odpad. 
 
Splatnost poplatku je do 28. 2. příslušného kalendářního roku 

mailto:sanakova@mesto-slavicin.cz

