OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE RAŠOV
č. 3/2007
o místním poplatku ze psů
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Rašov schválilo na svém zasedání konaném dne 09. 03. 2007 v souladu
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) a na základě ustanovení § 10 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Předmět poplatku, poplatník, správce poplatku
(1) Poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Tišnova1) (dále jen „poplatník“).
(2) Poplatek se platí ze psů starších 1měsíce1)
(3) Řízení o poplatcích vykonává OÚ Rašov1) (dále jen „správce poplatku“).
Článek 2
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří jednoho
měsíce nebo bylo započato držení psa staršího. Poplatek se platí za každý i započatý
kalendářní měsíc.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost (například úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej),
poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.
Článek 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za jednoho psa ročně .......................................................... 50,-- Kč
(2) Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem
sirotčího důchodu .................................................................................................. 50,-- Kč
(3) U druhého a každého dalšího psa se sazba poplatku zvyšuje o 0%
(4) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.1)
(5) Při změně trvalého pobytu nebo sídla platí poplatník poplatek:
a) od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy se na území obce Rašov
přihlásil k trvalému pobytu nebo zřídil sídlo,
b) v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců, po které byl na území obce
Rašov přihlášen k trvalému pobytu nebo měl sídlo.
___________________________________________________________________________
1)

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen podat ohlášení ke vzniku poplatkové povinnosti správci poplatku do
15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(2) V ohlášení uvede poplatník stáří psa. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, bydliště
a rodné číslo. Fyzická osoba s oprávněním k podnikání uvedeno své jméno, příjmení
a případný dodatek, právnická osoba uvede obchodní firmu, v obou případech sídlo, IČO
a číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém má soustředěny svoje peněžní prostředky.
Právnická osoba uvede rovněž svůj statutární orgán, případně osoby, které jsou za ni
oprávněny jednat před správcem poplatku.3)
(3) Ohlášení k zániku poplatkové povinnosti je poplatník povinen předložit správci poplatku
nejpozději do 15 dnů po dni zániku poplatkové povinnosti. V ohlášení uvede poplatník
datum a důvod zániku poplatkové povinnosti. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení,
bydliště a rodné číslo. Fyzická osoba s oprávněním k podnikání uvede své jméno, příjmení
a případný dodatek, právnická osoba uvede obchodní firmu, v obou případech sídlo a IČO.
Článek 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek se platí při vybírání poplatků za komunální odpad a vodu.
(2) Poplatek je splatný bez vyměření do 31. července kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatek splatný do 1 měsíce od
vzniku poplatkové povinnosti.
(4) Způsob placení poplatku upravuje zvláštní právní předpis. 3)
Článek 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa,1) kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná 4) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu 5),
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob dle odst. 1 písm. a)
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 6)
___________________________________________________________________________
2)
3)
4)
5)
6)

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
§ 2 vyhlášky č. 284/1955 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Článek 7
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.
Článek 8
Společná ustanovení
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(1) Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti
poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.1)
Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 03. 2007.

Ing. František Pokoj v.r.
starosta obce Rašov

Datum vyvěšení na úřední desce:

Vítek Fiala v.r.
místostarosta obce Rašov

09.03.2007

Datum sejmutí z úřední desky:
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