Obecní úřad Větrušice
Vltavská 14
250 67 Větrušice

Věc: OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI – ZHODNOCENÍ STAVEBNÍHO POZEMKU MOŽNOSTÍ
JEHO PŘIPOJENÍ NA STAVBU KANALIZACE

OHLAŠOVATEL
Jméno a příjmení (název) ohlašovatele: …………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení osoby, která je oprávněna jednat za právnickou osobu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresa místa pobytu (sídlo): ……………………………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování, jestliže se liší: …………………………………………………………………………………….
Rodné číslo (IČ): ……………………………………………………………………………………………………….………………
Bankovní spojení: …………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

POZEMKY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM POPLATKU a VÝPOČET POPLATKU
Výpočet dle:
- obecně závazné vyhlášky obce Větrušice č. 6/2021 o místním poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace obce Větrušice
(dále jen OZV)

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu kanalizace je dán jako
součin výměry stavebního pozemku a sazby poplatku za m2 pozemku v Kč/m2 (čl. 6) v závislosti
na účelu zástavby (účel zástavby pozemků tvořících jednotný funkční celek je dán účelem hlavní
stavby na těchto pozemcích tak, jak je uveden v platném kolaudačním souhlasu nebo obdobném
správním aktu této stavby). Poplatek za všechny stavební pozemky tvořící jednotný funkční
celek1 se stanovuje jako součet poplatků za jednotlivé pozemky nebo jejich části.
Pro určení výměr pozemků je rozhodující stav uvedený v katastru nemovitostí. V případě, že
stavebním pozemkem je jen část pozemku evidovaného v katastru nemovitostí, výměra se určí
z katastrální mapy.
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UPOZORNĚNÍ
Platbu1 proveďte až poté, co budete obecním úřadem informován/a, že vyplnění formuláře a
výpočet částky úhrady je v pořádku.

Ohlašovatel zodpovídá za správnost údajů. Jakoukoli změnu výše uvedených údajů je ohlašovatel
povinen neprodleně sdělit Obecnímu úřadu Větrušice. V případě, že by změna měla za následek
navýšení místního poplatku, je povinen toto navýšení uhradit.

V…………………..dne…………………

…………………………………
Podpis/y ohlašovatele/ů
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Preferovaný způsob platby je převodem na účet obce:
číslo účtu: 8929201/0100, KB, a.s.
do zprávy pro příjemce uveďte: adresu nemovitosti (např. Vltavská14) a jméno a příjmení vlastníka nemovitosti
(je-li vlastníků více, stačí uvedení jednoho jména).
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