Přihlašovací list k místním poplatkům obce Jemníky na rok 2012
1.část:
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Svoz odpadu provozuje v obci v roce 2012 firma MPS Kladno, která zajišťuje:
1/ Svoz komunálního odpadu(běžný domovní odpad - 1 x týdně ve středu ráno)
2/ Svoz tříděného odpadu (kontejnery 1100 l na plast, papír a sklo)
3/ Svoz nebezpečného odpadu (2 x ročně - jaro,podzim).Dále zajišťuje obec Jemníky společně se svozem nebezpečného odpadu svoz velkoobjemového
domovního odpadu

Poplatník
(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt(vč.cizinců s trvalým pobytem); za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu

Rodinný dům v obci Jemníky č.p. :
Osoby s hlášeným trvalým pobytem na tomto č.p. nebo v případě stavby k individuální rekreaci osoba,která má stavbu ve vlastnictví.(na
prvním místě je uveden společný zástupce nebo vlastník nemovitosti)
jméno,příjmení

Datum narození

poznámka(telefon)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

x

Celkový počet osob(nemovitostí) příslušných k poplatku:
Pronájem
nádoby 110 l

Jednorázová známka:

500 Kč
180,Kč/ks

Celkem poplatek 1.část:

ČERVENÁ ZNÁMKA(110 l)

2.část:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o místním poplatku ze psů

Jméno psa

rasa

stáří

poplatek

1.

30,-Kč

2.

50,-Kč

3.

50,-Kč

4.

50,-Kč

identifikátor(známka)

Celkem poplatek 2.část:
Pozn.Vyplňte pouze červeně orámovaná pole
Prohlášení o ochraně osobních údajů: Veškeré nakládání s osobními údaji občanů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) a ostatními právními
předpisy platnými na území ČR. Obecní úřad Jemníky je správcem a současně zpracovatelem údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

V Jemníkách , dne ………………………………………….

Podpis:……………………………………………………

