
  
 

Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, Česká republika, IČ: 00254843, tel.: +420 354 224 999, 
www.ostrov.cz; datová schránka: d5zbgz2, e-mail: podatelna@ostrov.cz 

 

MĚSTO OSTROV 
Městský úřad Ostrov 
odbor finanční a školství 

             
   

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  

v souladu s čl. 4 OZV č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci 

Ohlašovatel – plátce poplatku 

Příjmení/Název v případě 

SVJ 

 

Jméno  RČ/IČO v případě SVJ  

Ulice  Č.p.  

Obec  PSČ  

Kontakt – tel., e-mail  

Typ bydlení bytový dům  rodinný dům  rekreační stavba  

Doručovací adresa, pokud je odlišná od výše uvedené: 

 

 

 

Objem 

sběrných nádob 

 

Počet 

ks 

Četnost svozů 

1x za 2 týdny 

Četnost svozů 

1x týdně 

Četnost svozů 

2x týdně 

Kombinace               

5 měs./1x za 14 

dní                              

7 měs./1x za týden 

…………….. litrů 
     

…………….. litrů 
     

Umístění nádoby 
(adresa) 

 
 

 
                                                                                                                                                   Variabilní  symbol 
 
 
Výše poplatku za každé pololetí:           …………………….. Kč 
 
 
Platbu provádějte na účet č. 126103603/0300 pod výše uvedeným variabilním symbolem. 
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MĚSTO OSTROV 
Městský úřad Ostrov 
odbor finanční a školství 

 
 
 
Souhlasím s poskytnutím osobních údajů v rozsahu telefonní číslo a kontaktní e-mail pro správu 
místního poplatku za komunální odpad. Ostatní osobní údaje jsou poskytovány na základě právní 
povinnosti. Osobní údaje budou zpracovány pouze v souvislosti s poplatky za komunální odpad a pouze 
po nezbytně nutnou dobu. Více k ochraně osobních údajů na webu města: http://www.ostrov.cz v sekci 
„Ochrana osobních údajů-GDPR“. 
 
Případné žádosti o navýšení velikosti nádoby či o navýšení četnosti svozu lze provést maximálně do 
10. dne předcházejícího měsíci, od kterého má být změna provedena. 
Případné změny o snížení četnosti svozu či snížení velikosti nádoby lze provést pouze 2x ročně, 
vždy k výročí platby (30.7., 31.1.). Tato žádost musí být zaslána nejpozději 2 měsíce před tímto 
datem, tedy nejpozději do 30.5. resp. 30.11.  
Vyplněný formulář doručte osobně nebo poštou na adresu: 
Městský úřad Ostrov, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov, Odbor finanční a školství, kancelář B 204. 
Formulář v elektronické podobě zašlete na adresu podatelna@ostrov.cz  
 
 
 
 
 
 
V Ostrově dne ………………………………                                           Podpis plátce ………………………………………….. 
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