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Příjmení a jméno
Datum narczeni

Adresa
e-mail:

'lelr

Poplatník (oznamoYatel)
Každý poplatník' který dle obecně závazné D'hlášky o mistnim poplatku Za komunální odpad (dále jen
ozv) splňuje podmÍnk}' o úlevu/osl'obození od místníhopoplatku, si vyplňuje oznámení sám za scbc'
za nezletjlé děti ie oznámení vyplňováno jeiich zákonnÝm zástupcem'

Žádám o osvobození od poplatku za odpad z důvodu:
- trvale se zdržuj i mimo územíobce Záměl iiná obec
_ trvale se zdrŽuji mimo ílzemíobce Záměl zahraničí
Tuto skutečnost dokládám/ důvodem úlevY / osvobození od místníhoDoDlatku
Důvod na Ítlevu / osvobození od rrrístníhopop1atku Za konunálni odpad je potřeba doložit dokladem do
30.6.2012:

o
o
o
o

Dlouhodobý pob1t v zahraničí(minimálně l0 rněsiců/kalendáiní rok)
cestoýltí doklady / potýrzení o pobyÍa / potvrzení o zaměstnání (s(utliu)
+ volhý český překlaď ďoklad

ý

zdhra ičí

výkon tlestu odnětí svobody
potvrzení o pobyltl ýystaýe é yěxeňskoa slažboll
Pob1't v jiné obci ČR (minirr-rálně 10 něsíců/kalendáiní lok) spoiený s úhradami za komunální odpad
potýneft{ úřtldu obce o zdplacehí hlísthího poplatka za komunáIní odpad / smlouva o pruútlelných
platbdch za uklárldní ortpadu trvalým příkazem / úhrada v nájemněm .Ioklad o hdjen ftém / doklad
o zaplacení ubylovry,

Dlouhodobý pobyt ve zdravotním nebo sociálním zďíZení (mininálně
potýÍze í ze zdť.tvotního nebo sociilního zařizení

10 měsíců / kalendriiní rok)

VÝsledek

o výsledku nebude poplatník (oz]amovate1) píscmnčqrozuměn'

v

piípadě pied]ožoných nedostatočDých dokladů bude pop1atník (oznamo\'ate1) vyloa.uněn e-mailem
nebo obyčejnou listovní zási]kou s možnostídop]nění požadovaných dokladů do termínu podání d1e
oZV' Pokud toto neučínív tenníl]tL bude mu nístnípoplatek vyněieDý v p]né \'ýši'

vYplněnÝ formulář (včetně dokladů) odevzdáveite:
o osobně, poštou
na edrese: obec Záněl' Zálněl 158,517 43 Potštejn
o faxem

o

fax:494 546 211
e-mailem
neskenor'anou podepsanou žádost zašlete e-nrai]em: obeczanreao'!r!ic]:-.1g musi Vám piijit potvrzení o
přečtenítéto Žádosti a písemnévyťozunění o převzetí s pořadovým číslempošty.

