Obec Syřenov
Obecně závazná vyhláška
č. 5/2007
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Syřenov se na svém zasedání dne 30.11.2007 usnesením č. 4/2007
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
zákona č.. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku :
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Syřenov touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů
(dále jen „poplatek“).1)
(2) Poplatníkem je držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu
obce Syřenov.
(3) Správcem poplatku je Obec Syřenov.
Čl 2

Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 30
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ,
jde-li o právnickou osobu.
(3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku jakékoliv změny v ohlášených
skutečnostech, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku.
Čl. 3
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
a) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

60,- Kč,
90,- Kč.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Výše poplatku činí 1/12 odpovídající
sazby uvedené v odstavci 1 za každý i započatý měsíc poplatkové povinnosti.
(3) Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců.
1)

§ 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 229/2003 Sb.

Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Roční poplatek je splatný do 30. dubna každého roku.
(2) Poplatek dle čl. 3, odst. 2 je splatný do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti
(3)Způsob úhrady poplatku:
- poštovní poukázkou, převodem, případně složením na účet č. 8322-581 /0100
- platbou v hotovosti v pokladně Obecního úřadu v Syřenově.
(4) Zanikne-li poplatková povinnost, skončí povinnost platit poplatek ze psů uplynutím
měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatku. O vrácení přeplatku
může poplatník požádat správce poplatku nejpozději do konce kalendářního roku, za který
přeplatek vznikl.
Čl. 5
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
a) nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán
III. stupeň mimořádných výhod dle zvláštního právního předpisu,
b) provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v předchozím bodě a),
c) které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
(2) V případech uvedených v čl. 5, odst. 1, bod a) je od poplatku osvobozen vždy jen jeden
pes jednoho poplatníka.
(3) Nárok na osvobození od poplatku ze psa je poplatník povinen prokázat nejpozději do
30. dubna běžného roku.
Čl. 7

Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.1.2008.

Renata Hrdličková
………………………………………

ing. Vlastimil Kraus
……………………………………….

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne : 3.12.2007
Sejmuto z úřední desky
obecního úřadu dne :

starosta

