MĚSTO NECHANlCE
zastupitelstvo města

obecně ávazná vyhláška
é. 112019,
o místnim poplatku ze psú
zastupitelstvo města Nechanice se na §vém zasedáni dne 10. 12. 2o1g Usnesením
č, 19/9/l d) usneslo Vydat na základě § 14 zákona č, 565/1990 Sb,, o místnich poplatcich,
ve zněni pozdějšíchpředpisú (dále jen
"zákon o mistních poplatcích.), a V §ouladu § § 1o
písm, d) a § 84 odst, 2 písm, h) zákona č. 128/2oo0 sb,, o obcích (obecni
zřizení), ve zněni
pozdéjšíchpředpisú, tuto obecně závaznou Vyhlášku (dále jen
"vyhláška'')|

(1)
(2)

čt. t
úvodníustanovení
Město Nechanice touto vyhláškou zavádímístnípoplaiek ze psů (dálejen
"poplatek''),
spráVc€m poplatku je městský úřadl(dále jen ,,správc€ poplatku").

čl. z

Poplatník a předmět poplatku

(l)

Poplatek platí držitel psa, Držitelem je pro účelytohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na územíměsta Nechanice (dále jen,poplatník"),'
Poplatek ze psů se platí ze psů stanších3 měsícú,3

(2)

(1)

(2)
(3)

č1.3
ohlašovaci povinnost
poplatník je povinen ohlásit správci poplatku
vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnú ode dne, kdy se pes stal staršim tří měsícú,nebo ode dne, kdy nabyl psa
staršiho
tří měsícú, Ve lhútě ,l5 dnú je povinen ohlásit také ánik své poplalkové povinnosti
(např, úhyn psa, jeho ztrálu, darování nebo prodej),
Povinnost ohlásit drženípsa má i osoba, Kerá je od poplatku osvobozena.

V ohlášenípoplatníkuvedea

l§ 15 odš, 1 zákona o mistních poplalcích
1ákon6 o místních poplalcich
'§2odst
l
§ 2

odsi.2 žkona o mí§tních poplatcich

a)

jméno, popřípadě jména, a přijmení nebo název, obecný identifikátor,
by|-Ii
pňdělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalši adre§u pro

doručování;práVnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových Věcech,

b)

c)

(4)

číslavšech svých účíú
u poskytovatelú platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností.
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

dalšíúdajerozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených psů,
včetně skutečnostízakládajících vznik nároku na osvobozeniod poplatku.
Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu

oznámit do 30 dnú ode dne, kdy nastala,5
(5)

Povinnost ohlásit údaj podle od§t, 3 nebo jeho změnu se neváahuje na údaj, kterlý
můžesprávce poplatku automatizovaným zpúsobem zjistit z rejstříků ;ebo evidencí,
do
nichž má zřízen automatizovaný přístup, okruh těchto údajúzveřejní správce pop|atku
na své úřednidesce,6

čl. l
sazba poplatku
sazba poplatku za kalendářni rok činí:
a) za jednoho
b) za druhého

(1)
(2)

(1)

') §
6
/

čl. 5
splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušnéhokalendářního roku

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném V odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15, dne měsice, kteni následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost Vznikla, nejpozdějivšak do konce přislušného kalendářního roku,

č1.6
osvobození
od poplatku ze psú je osvobozen držitel psa, kteným je osoba nevidomá, osoba, která
je považována za závi§lou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujicího
sociální služby, o§oba, Kerá je džitelem průkazu zTP nebo ZTPIP, osoba provádějicí
Výcvik psů urč€ných k doprovodu těchto osob, osoba provozujíci útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost dženía používánípsa zvláštní práVni předpis7,

14a odsl, 2 zákona o mistnich poplalcich

§ 14a odsl, 4 zákona o mís|nich DoD|atcich
§ 14a odst, 5 zákona o mistnich popJatcích
§ 2 odst, 2 žtona o mí§tních poplatclch

(2)
(3)

Údaj rozhodný pro osvobození dle odst, 1 tohoto článku je poplatnik
"'' povinen ohlásil ve

lhůtě do 60 dnú od skutečnosti zakládalíci nar'ot n"

oi"obo!"ii-''

"-'"

vpřipadě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození ve
lhútách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem,
nárok na osvobozeni zanlta."

čl. 7
Navýšení poplaiku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem věas nebo ve
správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným preopisnym
seznamem,9

(2)

Včas nezaplacené pop|atky nebo část těchto poplatkú múže
správce poplatku zv,y'šit až
na trojnásobek; toto z\nýšení je příslušenstvímpoplatku sledujícím jeho
osud,10

čl. s
odpovědnost za zaplacénípoplatku11
(1)

Vznikne-li nedoplalek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svépráVnosti nebo kteď je ke dni splátňosti or"."n u"
a
mu jmenován opalrovník spravujici jeho jměni, přecházi poplaÚ;Óvlnnost
"utprauno"ti
,byl
Ionoro poplatnika na zákonného zástupce nebo lohoto opatrovníka;
ákonný zá§tupce
nebo opatrovnik má stejné procesní postaveníjako poplainík,

(2)

y^l1oť !.ol:

o9staYce.] vyměří správce poplalku poplatek zákonnému zástupci

nebo opatrovnikovi poplalnika,
(3)

Je-la zákonných zástupcú nebo opatrovníkůvíce, jsou povinni
plnat poplatkovou
povinnost spoleěně a nerozdílně.

čl, 9
přechodnó a zrušovací ustanovení
poplatkové povinno§li za předchozí
kalendářní roky se řídídosavadnimi právními

(1)

předpisy.

Rušíse obecně záVazná vyhláška č. 'lt2oio, o místnímpoplatku ze psů,
ze dne

(2)

16.,12.2o1o-

čl. l0
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1, 1. 2020,

g

§ 14a odst,6 ákona o místn|ch poD|atcich

'§
!0

§

"§

11 odsl, 1 zákona o míslnich ooDiátci.h
11
12

odsi, 3 ákona o mlsrlích'p;pblcich
zákona o místnícnpoplatcich

v(

l
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Mgr, ||ana Jarošová

místostarostka

Vyvěšeno na úřednídesce dne: 11.12.2019
sejmuto z úřední desky dne:
zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úňednídesce,
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