PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
V OBCI MALÁ ÚPA
1. ÚDAJE O NEMOVITOSTI
Název objektu (pokud existuje)
Č.p. objektu (nebo č. ev.)
Horní Malá Úpa / Dolní Malá Úpa
Druh objektu

☐ Ubytovací zařízení, kde žijí občani
☐ Chalupa - rekreace
☐ Chalupa/byt/apartmán - kde žijí občani celý rok
☐ Byt/apartmán – rekreace
☐ Byt/apartmán – k pronájmu
☐ Bytový dům
☐ Objekt k podnikání

Počet bytových jednotek/apart.

☐ Jiné _______________________________
1

Jmenný seznam osob zdržujících
se v objektu včetně dětí
- Bez ohledu na trvalé bydliště
v obci Malá Úpa
- U SVJ se údaje uvedou
hromadně do přílohy pro SVJ č.
2

2
3
4
5
6
Počet osob CELKEM:

Podnikatelský objekt
Podnikatelský (firemní) odpad je veden odděleně od občanského a není předmětem místního
poplatku z odpadu. Každý podnikatel (včetně majitel pronajímaných apartmánů) musí mít smlouvu
se svozovou firmou Transport. Je důležité, aby kapacita odpadních nádob podnikatelů odpovídala
velikosti objektu, počtu lůžek, židlí a zaměstnanců.
Máte smlouvu se svozovou firmou
Transport na směsný komunální
☐ ANO
☐ NE
odpad?
Máte smlouvu s obcí Malá Úpa na
tříděný odpad?
☐ ANO
☐ NE
(případně pokud ne, jak máte
smluvně zajištěno jinak)

Verze č. 2: 5.12.2021

2. ÚDAJE O PLÁTCI
☐ vlastník nemovitosti
☐ SVJ
Pozn: Nájemce objektu není plátcem, plátcem je buď vlastník nebo SVJ (čl. 2 odst. 3 Vyhlášky)
Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého pobytu
Doručovací adresa (pokud se liší)
Kontaktní telefon
Email
Číslo účtu (nepodnikatelský)

Způsob platby
• Hotově nebo kartou na pokladně obecního úřadu při převzetí objednané kapacity
• Dopředu převodem na účet 1303685339/0800 (poté, co dostanete instrukci k platbě)
• Variabilní symbol je 3722 + 1 (DMÚ)/2 (HMÚ) + č.p. ve formátu XXX + č. bytu u bytových domů
ve formátu XX (např. 37222100 = Horní Malá Úpa 100)
• Zpráva pro příjemce: odpad + č.p + HMÚ/DMÚ

3. OBJEDNÁVKA KAPACITY (u SVJ se objednává v příloze č. 2)
a) Na celý rok 2022 OBJEDNÁVÁM následující kapacitu……………………………….☐
Pravidelný svoz (roční známka):
Nádoba o objemu ____ litrů (80 l, 110 l, 120 l, 240 l) a četnosti svozu ____ za rok (52x, 26x, 12x)
Jednorázové známky
Jednorázové známky objemu 120 l a počtu ____ ks
Jednorázové pytle
Pytle objemu 60 litrů a počtu ____ ks
Pytle objemu 80 litrů a počtu ____ ks
Pytle objemu 120 litrů a počtu ____ ks
POZNÁMKA

b) Objekt NEPRODUKUJE odpad a tedy NEOBJEDNÁVÁM kapacitu odpadu…………….☐

V Malé Úpě dne .......................

......................................................
podpis plátce

Prohlášení prosím odevzdejte na obecním úřadě nebo zašlete na referent@malaupa.cz do
10.12.2021
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Příloha č. 1 – možnosti objednané kapacity

-

Informace v této vyplněné tabulce by měly souhlasit s objednávkou kapacity na str. 2 Prohlášení
Je-li v tabulce uvedeno „x“, tak taková varianta neexistuje
U kapacity 240 l se kupují buď 2 pytle @ 120 l nebo se 2 jednorázové známky 120 l
110 l pytle neexistují, na 110 l popelnici se dává jednorázová známka 120 l
Můžete si vytvořit libovolnou kapacitu (např. pravidelný svoz + jednorázové známky, jednorázové
známky + pytle)
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