
Obec Ořechov 
Zahradní 216/1 
664 44 Ořechov

Tel.: +420 547 225 131
Mobil: +420 731 414 473
E-mail: obec@orecho vubrna.cz 
Id datové schránky : bmbbcae

IČO: 00282278 
DIČ: CZ00282278 
Číslo účtu: 94-7317641/0710, ČNB. 

Jméno a příjmení:

Rodné číslo: 1) Datum narození:

Adresa pobytu: 

Adresa pro doručování:2) 

E-mail adresa:

Telefon: 

Správce poplatku: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, Ořechov, 664 44

V souladu s ust. § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ve 
spojení s platnou OZV obce Ořechov o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů tímto splňuji svoji zákonnou ohlašovací 
povinnost a oznamuji správci poplatku vznik poplatkové povinnosti:

Poučení: 
Fyzická osoba, která má na území obce Ořechov ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, je poplatníkem výše uvedeného místního poplatku a je povinna ve lhůtě 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti tuto skutečnost oznámit 
správci poplatku. V lhůtě 15 dnů je poplatník povinen oznámit správci poplatku změny v přihlašovacích údajích a existenci skutečnosti mající za následek zánik 
poplatkové povinnosti.
Vzniká-li více daňovým subjektům (spoluvlastníkům) společná daňová povinnost, jsou povinny si zvolit společného zmocněnce. Pokud tak neučiní ani na 
výzvu správce daně, ustanoví jim správce daně společného zástupce (§ 30 daňového řádu).

PŘIHLÁŠKA
 

(bytu, rodinného domu, stavby k individuální rekreaci), 
ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu 

1) Uveďte, bylo-li přiděleno. Zadejte bez lomítka.
2) Uveďte pouze v případě, že je odlišná od adresy pobytu.
3) Vyberte jednu z nabízených možností.
4) Parcelní číslo pozemku, na němž stojí budova, uvádějte pouze v případě, že budova nemá číslo popisné ani evidenční

Nemovitost3) Katastrální 
území

Číslo popisné 
budovy

Číslo evidenční 
budovy

Číslo bytové 
jednotky

Parcelní číslo4)

Datum vzniku poplatkové povinnosti: 

Poznámka: 
Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné: 
- s datem nabytí vlastnického práva k nemovitosti v evidenci Katastru nemovitostí
- s datem, od kterého není k trvalému pobytu v nemovitosti hlášena žádná fyzická osoba.

V případě, že plníte ohlašovací povinnost za více nemovitostí, použijte, prosím, přílohu k této přihlášce.

V                                  dne:

podpis žadatele



Správce poplatku: Obec Ořechov, Zahradní 216/1, Ořechov, 664 44

Příloha
 k přihlášce nemovitosti (bytu, rodinného domu, stavby k individuální rekreaci),

ve které není nikdo hlášen k pobytu  

Další přihlašované nemovitosti:

1) Vyberte jednu z nabízených možností.
2) Parcelní číslo pozemku, na němž stojí budova, uvádějte pouze v případě, že budova nemá číslo popisné ani evidenční.

Nemovitost1) Katastrální 
území

Číslo popisné 
budovy

Číslo evidenční 
budovy

Číslo bytové 
jednotky

Parcelní číslo2)

Datum vzniku poplatkové povinnosti: 

Nemovitost1) Katastrální 
území

Číslo popisné 
budovy

Číslo evidenční 
budovy

Číslo bytové 
jednotky

Parcelní číslo2)

Datum vzniku poplatkové povinnosti: 

Nemovitost1) Katastrální 
území

Číslo popisné 
budovy

Číslo evidenční 
budovy

Číslo bytové 
jednotky

Parcelní číslo2)

Datum vzniku poplatkové povinnosti: 

Nemovitost1) Katastrální 
území

Číslo popisné 
budovy

Číslo evidenční 
budovy

Číslo bytové 
jednotky

Parcelní číslo2)

Datum vzniku poplatkové povinnosti: 

Poučení: 
Fyzická osoba, která má na území obce Ořechov ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, je poplatníkem výše uvedeného místního poplatku a je povinna ve lhůtě 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti tuto skutečnost oznámit 
správci poplatku. V lhůtě 15 dnů je poplatník povinen oznámit správci poplatku změny v přihlašovacích údajích a existenci skutečnosti mající za následek zánik 
poplatkové povinnosti.
Vzniká-li více daňovým subjektům (spoluvlastníkům) společná daňová povinnost, jsou povinny si zvolit společného zmocněnce. Pokud tak neučiní ani na 
výzvu správce daně, ustanoví jim správce daně společného zástupce (§ 30 daňového řádu).
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