Obecně závazná vyhláška č. 1/2007.,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Levínská Olešnice se na svém zasedání dne 12.prosince 2007 usnesením
č. 7/1212/2007 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
Obec Levínská Olešnice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů
(dále jen „poplatek“).1)
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
(2) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má pobyt nebo sídlo
na území České republiky.
(3) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů od doby
pořízení psa. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. 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.
(4) 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.
Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u
peněžních
ústavů,
na
nichž
jsou
soustředěny
peněžní
prostředky
z její podnikatelské činnosti.
(5) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
(6) Při splnění ohlašovací povinnosti obdrží držitel psa od správce poplatku identifikační známku
pro každého ohlášeného psa. Tato známka je nepřenosná.
Čl. 3
Sazba poplatku
(1)Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
150,- Kč,
c) za prvého psa v nájemním nebo bytovém domě
150,-Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož majitele v nájemním nebo bytovém domě
225,-Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu
50,- Kč,

1)

§ 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího
důchodu
75,- 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. Obdobně jako v čl.2 odst.3.
Čl. 4
Splatnost poplatku
(1)Poplatek je splatný do 30.června kalendářního roku u správce poplatku.
Poplatek se platí v hotovosti, peněžní poukázkou typu AV směrovanou na účet č. 4129-581/0100
s variabilním symbolem 1341 nebo bezhotovostním převodem na účet: č. 4129-581/0100 ,
variabilní symbol 1341.
Čl. 5
Osvobození a úlevy
(1)Od poplatku se osvobozují:
a)Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná[1] a osoba s
těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu,[1a] a osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
b)osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
c)osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.[1b]
(2)Úleva se poskytuje:
a)Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
b)sleva pro bydlící na samotách - čp. 52
ve výši 50% sazby poplatku
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1)Výkon správy poplatku vykonává Obec Levínská Olešnice
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
(3)Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
(4)Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
(5) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku,
běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně
uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
1] § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
[1a] § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
[1b] Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2008

……………………
Věra Pospíšilová
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.prosince 2007
Sejmuto z úřední desky dne:

…………………………
Antonín Lízr
starosta

