
I. REGISTRACE
A.1 Vyplní všichni poplatníci
A.2 Vyplní vlastník stavby bez trvalého pobytu  
B.1 Vyplní zákonný zástupce v případě zastupování nezletilého poplatníka
( V případě vyplnění rodného čísla není třeba vyplňovat datum narození.)

A.1 Údaje o poplatníkovi (označte křížkem)

fyzická osoba přihlášená v obci

 fyzická osoba, které byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů 

 fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

  vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,

  ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, a stavba se nachází v některém

  z těchto katastrálních území: Vysoké Mýto, Brteč, Lhůta u Vys. Mýta,Svařeň, Vanice  

Příjmení Datum narození

Jméno Titul Rodné číslo

Bankovní spojení Telefon, e-mail

Trvalý pobyt:

Obec PSČ

Ulice,číslo popisné,předměstí

A.2 Indentifikační údaje o nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci , 

ve které není přihlášena žádná fyzická osoba.

Číslo popisné Číslo evidenční Parc.č.pozemku, na kterém se stavba nachází

Katastrální území Vysoké Mýto

(označte křížkem) Brteč

Lhůta u Vysokého Mýta

Svařeň

Vanice

Spoluvlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 

Město Vysoké Mýto

B. Smetany 92, 566 01  Vysoké Mýto

Prohlášení poplatníka
k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 



není přihlášená žádná fyzická osoba:

Jméno         Příjmení

B.1 Údaje o zákonném zástupci (v případě, kdy zákonný zástupce je poplatníkem 

registrovaným u správce poplatku, může vyplnit pouze kolonku" rodné číslo ")

Příjmení Datum narození

Jméno Titul Rodné číslo

Bankovní spojení Telefon

Trvalý pobyt :

Obec PSČ

Ulice,číslo popisné,předměstí

II. PŘIZNÁNÍ

Sazba poplatku je stanovena platnou obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva města Vysoké Mýto
pro daný kalendářní rok.

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom(a) právních 
následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

V …………………………………………. Dne ………………………………………….

V případě bezhotovostní platby: 51236611/0100

variabilní symbol: rodné číslo poplatníka nebo společného zástupce,

vlastníka,správce bytového nebo rodinného domu 

Pozn.: Pokud budete platit za více poplatníků, jste povinni správci poplatku oznámit jména a data   narození 

          osob, za které poplatek odvádíte na zvláštním tiskopise, který je k dispozici  u správce poplatku. 

Podáním tohoto prohlášení (včetně případných příloh)je splněna registrační povinnost i povinnost podat 

přiznání k poplatku.

Podpis poplatníka nebo zákonného zástupce

Datum nar. Bydliště

účet č.:






