
Městský úřad Lázně Bělohrad 
náměstí K. V. Raise 35 
507 81 Lázně Bělohrad 

OSVOBOZENÍ  
od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek“) 
 

 
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………….……………………………………………….…………….……..… 
 
datum narození: ………………………………………………………………………………………………………………………….……….…..……………… 
 
adresa přihlášení v ČR: ……………….…………………..…………………………...…………………………….………………………………………….. 
 
telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….….. 
 
e-mail: ………………………………………………………………….……………………………………………………………………..……………….……….….. 
 
 

Žádám o osvobození od místního poplatku pro poplatníka………………………………………….....………………..….,  
 
dle odstavce (viz. níže) ..…………....…………………………………………………………………………..……………..……………. . 
 
Své tvrzení dokládám přílohou této žádosti…………………………………………………………………..……………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
Osvobození navazuje na ohlášení doručené správci poplatku dne…………………………………………………………….. 

 
Nárok na osvobození od místního poplatku: 

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba uvedená v zákonu o místních poplatcích a to:  

a) 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 obecního úřadu obce s 

rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo 

chráněném bydlení. 

2) Nad rámec zákonem stanoveného osvobození je dále od poplatku osvobozen: 

a) poplatník, který se déle než 6 po sobě jdoucích měsíců zdržuje mimo územní našeho státu, 

b) poplatník, po dobu výkonu vazby nebo nepodmíněného trestu odnětí svobody, pokud trvá déle než 3 po sobě jdoucí měsíce 

v průběhu kalendářního roku, 

c) poplatník, který déle než 4 po sobě jdoucí měsíce navštěvuje nebo je umístěn v pobytovém zařízení typu: pobytové 

odlehčovací služby, týdenního stacionáře, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, azylového 

domu, pobytové služby následné péče, 

d) poplatník, který je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti,  

e) poplatník, který vlastní nemovitost a v této nemovitosti neprodukuje žádný odpad a zároveň je poplatníkem z důvodů 

trvalého pobytu v obci. V případě více vlastníků, z nichž alespoň jeden nesplňuje podmínku trvalého pobytu, nárok na 

osvobození zaniká. 

Upozornění: V případě neohlášení nároku na osvobození ve lhůtě do 120 dnů od jeho vzniku, tento nárok zaniká. 

 

Dne:……….………………                         Podpis: ………….……….………………….……… 
 
 

Informace o účelu zpracování osobních údajů subjektů údajů, které je Město Lázně Bělohrad, potažmo Městský úřad Lázně Bělohrad, oprávněno 
zpracovávat, o právním titulu, o pověřenci, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu Města a Městského 
úřadu Lázně Bělohrad: www.lazne-belohrad.cz, sekce „GDPR“.  

 

http://www.mujicin.cz/


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
(součást žádosti osvobození místního poplatku za komunální odpad) 

 
  

1. Čestně prohlašuji, že osoba: ……...................................................... narozen/a …………………………...………, 

přihlášená na adrese Lázně Bělohrad, ………………….…………………………………………………………….………………………,  

se nezdržuje na území České republiky déle než 6 po sobě jdoucích měsíců.   

V období od……….……………………………………………………….. pobývá na území státu…………………………………….…… 

a to z důvodu:     pracovní*   studium*   sňatek*   jiné*……………………..………………………………..…………………..…. 

a své tvrzní dokládám…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Čestně prohlašuji, že osoba: ……....................................................... narozen/a ………………….……….…..…, 

přihlášená na adrese Lázně Bělohrad, ………………….…………………………………………………………….………………………,  

je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti. 

Vypište nezaopatřené děti  (jméno a příjmení, datum narození, název školy do které dítě dochází): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

 

 

3. Čestně prohlašuji, že osoba: ……………………..................................... narozen/a …………………..…….………..…, 

přihlášená na adrese Lázně Bělohrad, …….………………………………………………………………………….………………………,   

je vlastníkem nemovitosti na adrese Lázně Bělohrad,……………………………………………..………….……….., 

ve které neprodukuje žádný odpad. 

 

Dne:………………………………                         Podpis: ………….……….………………….……… 
 
*nehodící škrtněte 

Informace o účelu zpracování osobních údajů subjektů údajů, které je Město Lázně Bělohrad, potažmo Městský úřad Lázně Bělohrad, oprávněno 
zpracovávat, o právním titulu, o pověřenci, o formě zpracování, době uchování a o právech subjektu údajů je zveřejněna na webu Města a 
Městského úřadu Lázně Bělohrad: www.lazne-belohrad.cz, sekce „GDPR“.  

http://www.mujicin.cz/

