
Obecní úřad Grygov
Šrámkova 19                    tel.: 585 393 262
783 73 Grygov              e-mail:obec@grygov.cz

Formulář pro úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

na území obce Grygov v roce 2020

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu na území obce Grygov (dále jen ,,poplatek,,) je zaveden prostřednictvím obecně
závazné vyhlášky č. 1/2019 v platném znění a je tedy povinnou platbou, která je příjmem obce.

Pro rok 2020 činí poplatek 440,- Kč/osoba

Poplatek platí:

a) fyzická osoba přihlášená v obci 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou  osobu;  má-li  ke  stavbě  určené  k  individuální  rekreaci,  bytu  nebo  rodinného  domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Za  fyzické  osoby,  tvořící  domácnost  může  poplatek  platit  jedna  osoba.  Za  fyzické  osoby  žijící  v
rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za
více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.
 
Nemovitost: GRYGOV,  č.p. ..…........... 

Vlastník, nebo správce nemovitosti (jméno, příjmení): ...............................................................................
oznamuje,  že  bude hradit  poplatek za tyto osoby (uvedou se všechny osoby,  za které je  poplatek
hrazen,  včetně oznamovatele, kromě osob uplatňujících osvobození od poplatku, viz. str. 2):

Jméno Příjmení Datum narození

1.  ...................................................................................................................................................................

2.  ...................................................................................................................................................................

3.  ...................................................................................................................................................................

4.  ...................................................................................................................................................................

5.  ...................................................................................................................................................................

6.  ................................................................................................................................................................…

Sazba poplatku činí 440,- Kč a je tvořena:
a) z částky 140,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.



Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst.1 písm. a), která je
  a) umístěna 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,

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

c)  umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se osvobozují:
a) poplatník, který má trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. na Obecním úřadě Grygov, Šrámkova 19

a který se po celý příslušný kalendářní rok na území obce nezdržuje (druh osvobození ,,A,,),
b) poplatník,  který  se po celý  příslušný kalendářní  rok zdržuje mimo území  obce  Grygov  (druh

osvobození ,,B,,),
c) dítě narozené v roce, za nějž se poplatek platí (druh osvobození ,,C,,),
d) poplatník, který v roce, za nějž se poplatek platí, dosáhne věku 85 a více let (druh osvobození

,,D,,),
e) poplatník, kterému je soudem omezena svéprávnost (druh osvobození ,,E,,).

Osoby uplatňující osvobození od poplatku:
Jméno       Příjmení                    Datum narození Druh osvobození *

1.  .....................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................

* uveďte pouze příslušné písmeno (viz. Osvobození od poplatku). Pokud se poplatník zdržuje mimo území
obce Grygov, ale na území ČR a žádá osvobození od poplatku, je povinen doložit, že tento poplatek hradí
v místě, kde se fyzicky zdržuje.

Správu poplatku provádí Obecní úřad Grygov. Vyplněný formulář odevzdejte v kanceláři obecního úřadu
při placení poplatku. Formulář je nutno odevzdat i v případě úhrady poplatku bezhotovostním převodem.
Poplatek je vybírán  v termínu do 31. března 2020 v úřední dny, tj. pondělí a středu od 8:00 do
12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod.,v ostatní pracovní dny od 8:00 do 12:00 hodin.  Poplatek je
možno hradit  také převodem na bankovní  účet  obce vedený u ČS a.s.,  číslo  účtu  1801717399/0800,
variabilní symbol platby  31501XXX (XXX = popisné číslo nemovitosti, ve které má poplatník trvalý
pobyt).

V Grygově dne .........................................          Podpis: ..........................................................…

NEVYPLŇOVAT – VYPLNÍ OBECNÍ ÚŘAD

Poplatek uhrazen dne ….......................................... ve výši …............................................................... Kč

Forma úhrady …...................................................................... (číslo stvrzenky)


