
Magistrát města Přerova 

Odbor ekonomiky 

Bratrská 709/34 

Přerov I - Město 

750 02  Přerov 2 

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSU 

 PROSTŘEDNICTVÍM SIPO 

Plátce SIPO 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………… 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………… 

Adresa pro doručování (pokud se liší od trvalého bydliště): 

…………………..…………………………………………………………………………………… 

Datum narození: …………………….……………..………………………………………………. 

Spojovací číslo SIPO (vyplní žadatel vlastnoručně): 

Souhlasím s tím, aby platba byla prováděna v měsíci březnu daného kalendářního roku. 

Další poplatníci zahrnutí do platby výše uvedeného spojovacího čísla SIPO: 

Poplatník Adresa trvalého pobytu   Datum narození    

Prohlašuji, že údaje jsou pravdivé a úplné. Jakékoliv změny jsem povinen bez odkladu nahlásit 

správci místního poplatku. 

Souhlasím, že při zvýšení nebo snížení sazby místního poplatku, které vyplývá z ustanovení 

obecně závazné vyhlášky, bude výše místního poplatku odvedeného prostřednictvím SIPO 

automaticky změněna. 

Vyplněný formulář můžete doručit osobně nebo prostřednictvím pošty na Magistrát města 

Přerova, Odbor ekonomiky, Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 2,  e-mailem: 

posta@prerov.eu s připojením zaručeného elektronického podpisu nebo do datové schránky 

Statutárního města Přerov: etwb5sh. 

mailto:posta@mu-prerov.cz


Nepovinné údaje 

E–mail adresa: 

Telefon: 

Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy 

i  samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů), kdy zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 

moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádostí. 

Účel zpracování: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány pro výše uvedeného správce 

za účelem rychlejší a kvalitnější komunikace s poplatníkem. 

Doba použití a uložení nepovinných údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné 

agendy a po dobu následné skartační lhůty. 

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na: 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-

udaju-gdpr/ 

V Přerově dne  ………..............………..                Podpis plátce SIPO ……………………………………….. 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
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