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OBECNÍ ÚŘAD BŘÍZA 
Bříza 110 

413 01 Roudnice nad Labem 
 
 

ŽÁDOST – O ÚLEVU / OSVOBOZENÍ 
 
od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 
 
 
Poplatník (plnoletý oznamovatel): ………………….…………………………………………………………..…….… 
 
Datum narození: …………………………………………………………………………….….………………………..……….. 
 
Adresa trvalého pobytu v ČR: ………………………………………………….…………………………..……………… 

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………… 
 
Důvod úlevy / osvobození od místního poplatku dle OZV č. 1/2017 

(označte kroužkem zvolenou možnost) 
 
 Držitelé karet ZTP a ZTP/P 
 Od narození do konce roku, ve kterém dovršili věk 3 let 
 Od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém mají dovršit věk 70 let nebo starší 
 Déle než 1 rok se v Obci nezdržující 
 Dle § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích osvobozena osoba která: 

a) Byla 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 obecného úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo  

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

 
Přílohy:   ……………………………………………………………………………………………….... 
 
 
V Bříze dne …………………      
   
Podpis poplatníka (oznamovatele) ………………………………………… 
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POKYNY K VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI O ÚLEVU / OSVOBOZENÍ 
OD MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

 
 
Poplatník (oznamovatel) 
Každý poplatník, který dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad 
(dále jen OZV) splňuje podmínky žádosti o úlevu / osvobození od místního poplatku, si 
vyplňuje oznámení sám za sebe, za nezletilé děti je oznámení vyplňováno jejich zákonným 
zástupcem.  
 
Důvod úlevy / osvobození od místního poplatku 
Důvod na úlevu / osvobození od místního poplatku za komunální odpad je potřeba doložit 
před vznikem poplatkové povinnosti dle OZV. 
 
DOLOŽIT DOKLADY: 
 Držitelé karet ZTP a ZTP/P 

Kopie karty 
 Déle než 1 rok se v Obci nezdržující 

- Doložit potvrzení o pobytu na jiné adrese (např. Nájemní smlouvu) a doložit doklad 
o zaplacení poplatku za odpady z jiného úřadu. 

 
 
 
Výsledek  
O výsledku nebude poplatník (oznamovatel) písemně vyrozuměn. 
V případě předložených nedostatečných dokladů bude poplatník (oznamovatel) vyrozuměn 
e-mailem nebo obyčejnou listovní zásilkou s možností doplnění požadovaných dokladů do 
termínu podání dle OZV. Pokud toto neučiní v termínu, bude mu místní poplatek vyměřený 
v plné výši.  
 
 
 
 


