
Městský úřad Velká Bystřice 
finanční odbor 

Zámecké náměstí 79, 78353, Velká Bystřice 
IČ: 00299651, info@muvb.cz, tel: 585351370, fax: 585351371 

 
 

Žádost o osvobození nebo úlevu                                                                 na rok   2021 
 

od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
od stočného na základě smlouvy o odvádění vod 

 
 
Žadatel / Žadatelé:* 

Příjmení a jméno Adresa trvalého pobytu Datum nar. 
   

   

 
Poplatník / Poplatníci * za které je osvobození žádáno: 

Příjmení a jméno Adresa trvalého pobytu Datum nar. 
   

   

   

   

*V případě, že poplatník je shodný s žadatelem, uveďte v seznamu poplatníků pozn. „viz žadatel(é)“ 
 
Místní poplatek za odpad 
 
Na základě čl. 6 obecně závazné vyhlášky Města Velká Bystřice č.2/2020 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů žádám(e) o: 

 
Osvobození dle odst.1 písmene: (zakroužkujte) 

a) FO umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy; 

b) FO umístněna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě 
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého; 

c) FO umístněna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

 
Osvobození dle odst.2 písmene: (zakroužkujte) 

a) poplatník umístěný ve výkonu trestu odnětí svobody déle než 6 měsíců 
v příslušném kalendářním  roce; 

b) poplatník umístěný ve vyšetřovací vazbě déle než 6 měsíců v příslušném 
kalendářním roce; 



c) poplatník s trvalým pobytem v sídle ohlašovny Městského úřadu Velká Bystřice, 
Zámecké náměstí 79,  

d) poplatník, který v příslušném kalendářním  roce dovrší 80 a více let věku; 
e) poplatník, který v příslušném kalendářním roku dovrší 2 roky věku a méně; 
f) poplatník, který je v příslušném kalendářním roce držitel průkazu ZTP/P nebo 

má přiznaný příspěvek na péči ve III a IV stupni závislosti; 
g) poplatník, který je v příslušném kalendářním roce nezaopatřeným dítětem a 

který má nejméně dva starší nezaopatřené sourozence žijící s ním ve společné 
domácnosti, maximálně však do 18 let jeho věku; 

h) poplatník, který se po celý příslušný kalendářní rok nezdržuje na území Velké 
Bystřice; 

i) poplatníci dle čl. 6 odst.2 písm. i) OZV č.2/2020 v lokalitě Vinohrádky a 
Třešňový sad, kde nelze z technických důvodů zajistit sběr a svoz komunálního 
odpadu. 

 
Úlevu ve výši 50% dle odst.2 písmene: (zakroužkujte) 

a) ve výši 50% poplatníkům – žákům a studentům denního studia škol nacházejících se 
mimo území města Velká Bystřice, a kteří jsou zároveň ubytováni mimo území Velká 
Bystřice; 

b) ve výši 50% poplatníkům zdržujícím se v zahraničí déle jak 6 měsíců v  příslušném 
kalendářním roce. 

 
z těchto důvodů: 
 
 
 
 
 
Stočné 
 
Z výše uvedených důvodů současně žádám o úpravu ceny stočného u výše uvedených 
poplatníků: 

ANO    NE 
 
Pozn. Úprava ceny stočného na poplatníka dle výše uvedených důvodu, není možná v případě, kdy je ve 
smlouvě o odvádění odpadních vod označen jako zdroj odváděných odpadních vod výlučně vodovod pro 
veřejnou spotřebu. Tam je spotřeba určena přímo stavem vodoměru. 
 
 
 
Datum:       Podpis žadatele: 
 
 
 
 

Pozn: Přílohou žádosti jsou doklady prokazující důvod 
osvobození popř. úlevy. 


