Obecní úřad Rantířov, Rantířov 78, 588 41 pošta Vyskytná nad Jihlavou
Tel. : 56 72 76 244, 736533519,
e-mail: v_rantirov@volny.cz nebo starosta@obecrantirov.cz www.obecrantirov.cz

Ohlášení plátce poplatku dle OZV č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy třídění a odstraňování komunálního odpadu. OZV č.1/2017
Ohlášení vlastníka (zástupce spoluvlastníků) nemovitosti, která slouží pro individuální
rekreaci ve Správním území Obce Rantířov, (rekreační domky, chaty, rekreační chalupy a
zahrádkářské chaty, ale také rodinné domy neužívané k bydlení , ale sloužící k rekreaci - není
zde hlášen občan k trvalému pobytu ).
(Obecně závazná vyhláška) OZV č.1/2017 - 500,-Kč na rekreační objekt.
Nezaplacení poplatku včas nebo v nesprávné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11
zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - Nebudou-li
poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo v nesprávné výši vyměří obec poplatek platebním výměrem
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou(neodvedenou) část může obec zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Jméno a příjmení :
Adresa trvalého pobytu plátce :
Elektronická adresa - e-mail :
Telefon :
Číslo účtu poplatníka:
(uvádějte v případě bezhotovostní platby)
Adresa nemovitosti sloužící k rekreaci :
Katastrální území : Rantířov
Parcelní číslo st. :
Číslo rekreačního objektu - evidenční : ………….. / popisné : ……………..
°(nehodící škrtněte) Využívám u svého rekr.objektu nádobu na SKO (popelnici) °ANO /° NE
Prohlašuji, že jsem údaje uvedl/a úplně a správně :
Datum :

Podpis plátce :

Tento formulář „ Ohlášení plátce poplatku „ vyplňte a doručte Obecnímu úřadu
v Rantířově do 28.2.2017 pouze v případě změny,jinak budou použity údaje z roku 2016
Poplatek uhraďte do 31.5.2017 :
- na účet obce vedený u ČSOB Jihlava č.ú.: 225582144 / 0300 ,
variabilní symbol 500 + číslo popisné nebo evidenční rekreačního objektu
Příklad : VS 50046 50046 (46 je popisné nebo evidenční rekreačního objektu)
- v hotovosti na pokladně OÚ Rantířov
Možnost odkládání tříděných odpadů ve sběrných hnízdech umístěných : u kult.domu , u čerpací
stanice vodárna směr ke mlýnu, u restaurace Golem, u Ob.úřadu, u nové výstavby. Pytle o objemu 110
litrů s logem svozové firmy pro odkládání komunálního odpadu obdržíte na OÚ v Rantířově. Tyto
pytle možno odkládat den před svozem u výše uvedených sběrných hnízd pro tříděný odpad .
Svozový den SKO v roce 2017 - každé liché pondělí .

