OBEC

DOLNÍ

ZÁLEZLY

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly se na svém za edáni dne 23. března 2011 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen" zákon o místních poplatcích "), a v souladu s ustanovením § 10 písmo d) a
§ 84 odst. 2 písmo h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen" vyhláška ''):

ČI. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Dolní Zálezly touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek").
2) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Dolní Zálezly (dále jen "správce poplatku").2)

I)

ČI. 2
Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

ČI. 3
Poplatník
Poplatníkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území obce Dolní Zálezly.

ČI. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci."
3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

I)
2)
3)

§ 1 písmo a) a § 2 zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

1.5
Ohla o ací po inno t
1) Poplatník je po in n ohlá iť~) znik p plat o
p inn ti do 15 dnů ode dne zni ku
poplatko é po inn ti. V t jné lhůt
ohla uje nárok na o ob z ní.
2) Ob ah ohláš ní upra uj zákon o mí tních poplatcích."
3) Dojde-li k zrn n údajů u d n' ch ohlá ní6l, j poplatník po in n tuto zrn nu oznámit
do 15 dnů ode dn ,kd na tala.'
1.6
azba poplatku
azba poplatku činí za kal ndářní rok:

100,- K

200,- Kč

Za každého
dalšího psa téhož
držitele
a
300,- Kč

50,- Kč

100,- Kč

150,- Kč

Za prvního
p

a

Za druhého
pa

1.7
platoo t poplatku
1) Poplatek j

platný j dním z způ bů tan en .ch zákonem", a to n jpozději 31. 3.
pří lu ného kal ndářního roku.
2) V případ
zniku p platk
p inn ti p 15. 3. pří lu ného kalendářního roku, je
poměrná Ý e poplatku dl čl. 4 d 1. 2 platná do 15 dnů ode dn , kdy poplatková
povinnost vznikla.

1.8
O voboz ní a úle
Dů od o

obození

tanoví zákon o mí tní h p platcí h.9)

4) , 71 odst. I zá ona Č. 2 0/2009
b., daňo . řádu (d I j n .daňo . řád") - •.Podání lze učinit pí emně, ú tně
do protokolu nebo dato ou zprá ou, která j
patř na uzná aným el ktronickým podpí ern, nebo která je
od lána pro třednict lm dato
hrán k)':'
5)
14a od t. I zákona o mí tních poplatcích:
,V ohlášení poplatník u d
a) jm no, popřípadě jm na a přfjrn ní n bo n
neb ob h dni firmu, ob ný id ntifikátor, byl-li přidělen.
místo pobytu nebo ídlo, ml to p dnikání, p p íp d dal r adr u pro doručo áni; právnická o oba uvede též
o oby, které j ou jejím jm n m oprávn n j dn t poplatko .ch věcech.
b čísla vše h
'ch
u po kyto alel platebnich lužeb, vč tně po kytovatel těchto lužeb v zahraničí,
užívaných v ou vi 10 ti P dnikar I kou činno tf. v případ • že pf dmět p platku ouvisí s podnikatelskou
činno ti poplatnlka nebo plátce,
c) údaje rozhodn pro tanov ni vý e poplatko
povinno ti (např. táří, počet p ů)."
6) včetně zániku poplatkov
po inno ti
7) § 14a od t. 3 zákona o mí tních poplatcích
8)
163 od t. 3 daňového řádu
účtů

1.9
Zá ěreěná u tanovení
ebude-li poplat k zaplac n poplatník m
nebo e prá né ýši, vym
mu správce
IO
poplatku poplatek plat bním vým rem ).
2) Včas nezaplacené p platk n bo část t chto p platků může prá ce poplatku zvýšit až na
trojnásob k' toto z ' ení j při lu n t ím p plátku.'!'
1)

ří

č

I. 10
Zru ovací u tano ení
Zru uj

e ob cn závazná

hláška č. 4/2003, o mí tních poplatcích, ze dne 15.12.2003.
I.ll
činno t

Tato vyhláška nabv

á

ú inno ti z dů odu nal ha 'ho ob cného zájmu dn m vyhlášení.
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Vyvě eno na úř dní de ce dn
ejmuto z úrední de ky dn :

011

J,4...@ ... o II

2 od t. 2 zákona o ml tnlch poplatclch: , d poplatku ze p
n vidomá, bezmocnáa o oba t žkým zdra otn m po tiž nim, kter
podle zvláštního prá nfho p dpi u, o oba provád JI I vý ik p
provozující útulek zřízený ob I pro ztracen n bo pu t n p y n
~ouŽívání psa zvláštní právní pf dpi ."
O)
I J odst. 1 zákona o ml tnlch poplat Ich
II)
II odst. 3 zákona o ml tnlch poplatclch
9)

j o vobozen držitel p a, kterým je osoba
byl přiznán III. tupeň mimořádných výhod
určených k dopro odu t chto o ob, o oba
bo o ob ,které tanoví povinno t držení a

