OBEC Jedomělice
Obecné závazná vyhláška č.ll20l0,
o místnímpoplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Jedomělice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením

.

č. 13 usneslo vydat nazáklaďě § 14 odst. 2 zákonač.56511990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějšíchpředpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení),ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

Cl. 1
úvodníustanovení

(1)
(2)

Obec Jedomělice touto lyhláškou zavádi místnípoplatek ze psů (dále jen,,poplatek").
Řízení o poplatcích r.ykonává obecní uřad (dále jen,,správce poplatku").1

C|.2
Poplatník a předmět poplatku

(1)
(2)

'5

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,kterámá
trvalý pob}.t nebo sídlo naúzemíobce Jedomělice.

2

Poplatek ze psů se platí ze psů starších3 měsíců.3

14 odst.

3 zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

o mistních poplatcich")
i § Z oOst. 1 zákonao místnich poplatcích
'§ 2 odst. 2zákona o místníchpoplatcich

,,zákon

CI.3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)
(2)

PoPlatková Povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců,nebo
v den, kdy nabyl psa staršíhotří měsíců.
V PříPadě drŽení Psa po dobu kratšínež jeden rok se platí popiatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.při změně místa
trvalého

Pobltu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendařního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změnanastala, nově příslušnéobci.a
(3)

PoPlatková Povinnost zaniká dnem, kdy přestala bý
ýzická nebo právnická osoba
drŽitelem Psa (naPř. Úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž

PoPlatek Platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

(1)
(2)
(3)

CI.4
Ohlašovací povinnost
DrŽitel Psa je Povinen ohlásit správci poplatku vzntk své poplatkové povinnosti
do 15
dnŮ ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik
své
poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit drženípsamá i osoba, která je od poplatku osvobozena_

V ohlášení držitelpsa uvedes

a)

b)
c)
(4)

se

jméno, PoPříPadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu, obecný
identifikátor, bYl-li Přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
dalŠÍadresY pro doruČovánÍ; právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
ČÍslavŠech svých ÚČtŮ u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskýovatelů
těchto sluŽeb v zahraniěÍ, užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,
v PříPadě, Že Předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

dalŠÍÚdaje rozhodné Pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména
staŤí
a PoČet ďrŽených PsŮ, vČetně skutečnostízakládajících vznik nároku
na úlevu nebo
osvobození od poplatku.

Dojde-li ke změně Údajů uvedených

v

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala,6

4 zákonao místníchpoplatcích
§ t+a odst. 1 zákona o místních poplatcích
^
" § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
] § Z oO.t. 3 a

ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu

čr. s
Sazba poplatku

(1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 70.- Ké,

b)
c)
d)

za druhého akaždéhodalšího psa téhoždržitele 100,- Kč,
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo

vdoveckého důchodu, ktery je jeho jedin;frn zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčíhodůchodu 70,- Kč,
za druhého a každéhodalšího psa téhoždržitele, kterym je osoba podle písm. c)
tohoto ustanovení 100,- Kč.

Ct.6
Splatnost poplatku

(1)
(2)

Poplatek je splatný nejpozději do 31.5. příslušnéhokalendářního roku.

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatn} nejpozději do 15. dne měsíce, ktery následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla l nejpazději do konce příslušnéhokalendáfuího roku.

C|.7
Osvobození a úlevy

(1)

Od Poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterym je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těŽkým zdravotním postižením, které by1 přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených
kdoprovodu těchto osob, osoba provozujícíútulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuŠtěnépsy nebo osoba, které stanoví povinnost drženíapoužívéní
psa zvltíštníprávní
předpis7.

i

5 Z odst.

2zákonao místníchpoplatcích

CI.8

(i)

Naqýšení poplatku
Nebudou-li Poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné
ýši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.8

(2)

VČas nezaPlacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní
úřad zvýšit až natrojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku.g

CI.9
zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně zdvaznd vyhlúška č. 1./2004 o místním poplaíku ze
psů, ze dne 14.8.2004

Cl. 10
Účinnost
Tato r,yhláška nabývá účinnostidneml

.L20I1.

6Ee§
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Qffiď

8udg
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.201
Sejmuto z úřední desky dne:2.I.201

tt oo.t. 1 zákonao místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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