
obecně závazná vyhláška obce Stašov
č. U2a06,

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Stďov se na svém zasediání ďne 7.t2.2006. usnesením č.5. usneslo vydat
na základě $ 14 odst. 2 zákona ě. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a vsouladu s $ 10 pism. d) a $ 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 12812000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznouvyhlášku:

čt. t
Úvodní ustanovení

(1) obec Stašov touto obecně závaznou vyhlaškou zaváďi místní poplatek ze psů (dále jen
,,poplatek").

(2) fuzení o poplatcích vykonává obecní úřad.

čl.z
Poplatník

Poplatek ze psů plati dtžitel psa. DrŽitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce.

cl.3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlasit vznik, resp. ziínik, poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne jejího vmiku, resp. ziíniku.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno a adresu trvalého pobytu' jde-li o fuzickou osobu, nebo niázev, sídló a IČ,;de_-li o p.*''i"to.'
osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

(3) Poplatník je povinen ohlasit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v ohliášených
skutečnostech.

čt.l
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí ročně:
a) zapwniho psa
b) za druhého a kaŽdého dalšího psa téhož držitele

50,- Kč,
75,- Kč.

čt. s
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný bez vyměření nejpozději do 31.března kalendářního roku.
(2) V případě vzniku poplatkové povinnosti v pruběhu kalendářního roku po termínu

3l.března,je poplatek splatn;ý nejpozději do 15 dnů ode dne jejího vzniku.
(3) V případě &žeru psa po dobu kratší neŽ jeden rok se platí poplatek v poměrné ýši, která

odpovídá počfu i zapoěatych kalendrířních měsíců.
(4) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od poěátku

kalendářního měsíce nrísledujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, 
''oÝě 

pří.l,'šné o_bci. Při
změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro ýpoěet poměmé ýše poplatkuobdobně odstaveca
-)-



čt. o
Osvobození

(1) od poplatku ze psůje osvobozen:
a) drŽiteI psa, kteqým je osoba nevidomá, bezrnocnál) a osoba s těžkým zdravotním

postižením' které byl přiznrán III. sfupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu,la) osoba provádějící vycvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba
provozující útulek zšizený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost dtžení a pollžíváni psa zvláštní právní předpis; 1 b)

b) držitel psa majícího lovecký nebo jiný speciální qýcvik,
c) držitel psa po dobu jednoho roku od převzetí psa z úfulku.

čt.l
Závérečná ustanovení

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné ýši' vyměří obec
poplatek platebním qiměrem. Věas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) čast může obec zýšit až na trojnásobek' Vyměřené poplatý se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
lyhláškou obce, lze dluŽné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.

(3) Bvl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k r,yměření nebo doměření
poplatku, běži tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do l0 let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

čLg
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závaznávyhláška č).2/2005.

čt. q
Účinnost

Tato obecné závazná vyhlaška obce nabývá účinnosti dnem I.l.20O7 .
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