
Žádost o osvobození 

 

Ohláška k místnímu poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství na území města Česká Kamenice 
           *nepovinný údaj 

 
Městský úřad Česká Kamenice 

odbor RIŽP 

 Náměstí Míru 219 

407 21 Česká Kamenice 

ID datové schránky: cu5bsdg 

e-mail:posta@ceska-kamenice.cz 

 
Poplatník (jméno a příjmení) :         ..…………………………………….………………... 

 

Datum narození : ………………………………………………………... 

 

Místo pobytu: ………………………………………………………... 

 

Adresa pro doručování (liší-li se) : ………………………….……………………………... 

 

E-mail*: ………………………………………………………... 

 

Telefon*: ………………………………………………………... 

 

Žádá o osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na území        města Česká 

Kamenice dle článku 5 Obecně závazné vyhlášky města Česká Kamenice č. 2/2021 : 

 

Důvod osvobození: 

1.  

 a) je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu 

 

z nemovité věci v obci ........................................................................................................ a má tam bydliště 

b) jedná se o dítě umístěné 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 

c) jedná se o dítě umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 

základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte 

nebo nezletilého 

d) umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 

domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení 

e) na základě zákona je omezen na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající 

trest domácího vězení. 

2.   

o pobývající déle než 6 po sobě následujících měsíců mimo území České republiky 

  3. 

o vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve 

kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a je zároveň ve městě Česká Kamenice poplatníkem 

poplatku za odkládání komunálního odpadu 

 

 
Datum vzniku důvodu osvobození : ………………………………………………………………………….. 

 

Doloženo dokladem : …………………..…………………………………………..…………………………. 

 

Jméno žadatele a vztah k poplatníkovi:  ……………………………………………………………………… 

 

Podpis žadatele ……………………………………………   dne ………………………… 

 
 

Pozn : Ohlášení se doručuje poštou, osobně na podatelnu MÚ Česká Kamenice nebo prostřednictvím e-mailové nebo 

datové schránky. Musí být podepsáno.   Ohlášení se podává do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo 

 

 


