
Číslo formuláře: FO/ 05 
 

 Město SEZEMICE 
 Městský úřad Sezemice 
  

 

Přihláška k registraci – ohlašovací povinnost k místnímu poplatku  
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Záznam podatelny – vyplňuje úřad: 
Úřední osoba – zpracovatel: _________________________________________________________________ 

Spisová značka: _________________________ Číslo jednací: _______________________ 

Žádost podána dne: _________________________ Spisový zn./Skart. zn./lhůta: _______________________ 
Počet listů: _________________________ Počet listů/svazků příloh: _______________________ 

 
I. Údaje poplatníka: 
Jméno: _____________________________ Příjmení: ______________________________________________ 

Datum narození:_____________________________Rodné číslo: __________________________________ 
Státní příslušnost: __________________________________ 

Pobyt (ulice, č. popisné, obec, část obce, PSČ): _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Adresa pro doručování**: ____________________________________________________________________ 

Telefon*: _________________________________  Email*: _____________________________________ 

 
Poučení: Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů platí fyzická osoba: 
 které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů 
 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 azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 

upravujícího dočasnou ochranu cizinců 
Město neoznamuje v příslušném kalendářním roce poplatkovou povinnost a lhůtu k zaplacení poplatku každé 
fyzické osobě jednotlivě, nýbrž na každý rok stanovuje její výši ve své obecně závazné vyhlášce, se kterou se 
fyzická osoba může seznámit na úřední desce úřadu, na internetových stránkách města www.sezemice.cz, nebo 
dotazem na městském úřadě tel. č. 466 741 015. 
V případě, že poplatková povinnost vznikne poplatníku v průběhu kalendářního roku, je poplatek za tento 
rok (v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců) splatný nejpozději do 6 měsíců od vzniku 
této povinnosti. 
 
 
 
V Sezemicích dne________________________ Podpis poplatníka: ______________________________ 

 
* nepovinný údaj 
** pokud je rozdílná od trvalého pobytu 

 
Městský úřad Sezemice informuje o zpracování osobních údajů na webových stránkách města: 
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/ 
 
Možné způsoby úhrady poplatku: 
1) Bezhotovostně z osobního účtu na účet 19-1205462369/0800, VS 3722č.p., 

do zprávy pro příjemce napsat TKO rekreační 
2) Platba poštovní poukázkou, VS 3722č.p. 
3) Platba v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Sezemicích, Husovo nám. 790, Sezemice 

http://www.sezemice.cz/
https://sezemice.cz/mestsky-urad/povinne-zverejnovane-informace/ochrana-osobnich-udaju/
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