
Městský úřad Chodov
Odbor školství, kultury a vnitřních věcí

Objednání kapacity soustřeďovacího prostředku na odpad 

Prohlášení plátce poplatku
Údaje o plátci

1. Plátce – SVJ / vlastník 
nemovité věci

2. IČO / rodné číslo

3. Adresa plátce

ulice

č. popisné / evidenční č. orientační

město PSČ

4. Osoba oprávněná jednat

5. Oprávnění k přihlášení                                                 

6. Doručovací adresa

7. Telefon (nepovinný údaj)

8. E-mailová adresa 
(nepovinný údaj)

Vysvětlivky:

1. Plátce – vlastník nemovité věci – jméno a příjmení nebo obchodní jméno (název právnické osoby) nebo 
název společenství vlastníků jednotek (dále SVJ)

2. Datum narození / IČO – fyzická osoba – datum narození vlastníka, právnická osoba –IČO.
3. Adresa plátce – místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby.                
4. Osoba oprávněná jednat – jméno a příjmení, bydliště a vztah k plátci (např. jednatel, předseda SVJ, 

zmocněnec, zástupce, správce atd.). Vyplňte vždy u právnické osoby nebo v případě, že plátce zastupuje 
jím pověřená osoba. 

5. Oprávnění k přihlášení – v případě zastupování vyberte jednu z možností a označte, statutár/vlastník  
(doloženo výpisem z rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo výpisem z katastru) plnou moc nebo 
smlouvu (jejíž součástí je zmocnění) tyto podklady budou přílohou k formuláři „Prohlášení plátce poplatku“.

6. Doručovací adresa – vyplňte pouze tehdy, jestliže je adresa pro doručování odlišná od adresy místa 
trvalého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.

7. Telefon – uveďte číslo telefonu na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce.
8. E-mailová adresa – na plátce nebo na osobu oprávněnou jednat jménem plátce.
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Plná moc SmlouvaStatutár / vlastník



Údaje o nemovité věci

1. Nemovitá věc

ulice

č. popisné

č. evidenční (rekreační objekt)

č. parcelní (pokud není ještě přiděleno č.p.)

město PSČ

2. Druh nemovité věc    
  (dle katastru nemovitostí)

                       

jiná

3. Počet bytových
jednotek (v nemovité věci)

4. Počet poplatníků 
(počet zdržujících se osob)

5. Stanoviště nádob
jiná: adresa, popis místa

Údaje o nemovitosti budou vyplněny za každou vlastněnou nemovitost

Vysvětlivky:

1. Nemovitá věc – údaje dle katastru nemovitostí (u SVJ uvádějte vždy sídlo SVJ)
2. Druh nemovité věci – vyberte jednu z možností dle katastru nemovitostí a označte
3. Počet bytových jednotek – vyplňte počet bytových jednotek v nemovité věci
4. Počet poplatníků – vyplňte počet osob mající v nemovité věci bydliště
5. Stanoviště nádob – vyplňuje městský úřad
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rodinný dům bytová jednotkaobytný dům rekreační objekt

stejná adresa s nemovitou věcí



Objednaná kapacita soustřeďovacího prostředku na odpad pro nemovitou věc:
  

Objem sběrné nádoby

nádoby
(v litrech)

frekvence svozu kusy

120

 1x/14dní (26 svozů)     3 120 l

 1x/týden (52 svozů) 6 240 l

 2x/týden (104 svozů) 12 480 l

 kombinovaný (42 svozů)* 5 040 l

240

 1x/14dní (26 svozů) 6 240 l

 1x/týden (52 svozů) 12 480 l

 2x/týden (104 svozů) 24 960 l

 kombinovaný (42 svozů)* 10 080 l

660

 1x/14dní (26 svozů) 17 160 l

 1x/týden (52 svozů) 34 320 l 

 2x/týden (104 svozů) 68 640 l

1 100

 1x/14dní (26 svozů) 28 600 l

 1x/týden (52 svozů) 57 200 l

 2x/týden (104 svozů) 114 400 l

Vysvětlivky:

Objem sběrné nádoby – vyplňte počet kusů u zvolené velikosti nádoby a četnosti svozu

* Kombinovaný svoz - 1x týdně - v zimním období (říjen – březen) 
- 1x za 14 dní – v letním období (duben-září)

Datum Podpis plátce
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