
MESTYS NEPOMYSL
obecně závazná vyhláška č. 1Í201 1,

o místním pop|atku ze psri

Zastupitelstvo městyse Nepomyšl se na svém zasedání dne 29.04.2a11 usneslo vydat na
základě $ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
pŤedpisti (&ile jen ,,zálran o místních poplatcích,,), a v souladu s ustanovením s I0 písm, d) a
$ 84 odst. 2 písm. h) z lrona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zŤízení), ve znění pozdějších
pŤedpis , tuto obecně závaznou vyhlášku (&ile jen ,,vyhláška,,):

cl. I
Úvodní usÍanovení

1) Městys Nepomyšl touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psŮ (dráte jen,pop1atek..).l)
2) Řízení o poplatku vykonáváÚŤad městyseNepomyšl(dále jen,osprávce pop1atku..).2)

Čt, z
Pňedmět poplatku

Poplatek se platí ze ps starších ťí měsícti.

Čt. r
Poplatnft

PoplaÍríkem je držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo pravnická osoba, která má trvalÝ
pobyt nebo sídlo natzcní městyse Nepomyšl.

Čt. +
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzriká drŽiteli psa v den, kdy pes dowšil stráŤí ďí měsíc , nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tŤí měsícti.

2) v pffpadě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné vfši, která
odpovídá počtu i započatych kalendráŤních měsícri. PŤi anrěně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držits| psa poplatek od počrítku kďendáŤního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změttanastal4 nově pŤíslušné obci.3)

3) Poplatková povinnost zanlká dnem, kdy pŤestala bÝt fuz'cká nebo právnická osoba
držitelem psa (napŤ. rihynem ps4 jeho zttátou, daroviíním nebo prodejem), pŤičemž se
poplatek platí i zazapočaty kalendáiní měsíc, ve kÍerém taková skutečnost nastala.

1] s 1 písm . a) a $ 2 zril<ona o místních poplatcích

i] $ 14 odst.3 zákona o místních poplatcích

') $ 2 oďst. 3 a 4 níkona o místních poplatcích



1)

cl.5
Ohlašovací povinnost

Poplatrík je povinen ohlrásiP vznik poplatkové povinnosti do 15 drrri ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. Ve stejné lhritě se ohlďuje nrírot na osvobození.
obsah ohlrášení upravuje zÁkono místrích poplatcích.')
Dojde-li ke změně ridajťr uveden;Ích v oh]iíšenío), je poplanrík povinen futo arrěnu ozrrámit
do 15 dnťr ode dne, kdy nastďa.,,

ČL6
Sazba poplatku

Čtl
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatnf jedním ze zprisobrl stanoven;fch zi{konem8), a to nejpozději do 30. 6.
pŤíslušného kalendáŤního roku.

2) v pŤípadě vzniku poplatkové povinnosti po 15. 6. pŤíslušného kalendríiního roku, je
poměrná vfše poplatku dle čl. 4 odst. 2 splatrá do konce měsíce bezprosfiedně
následujícího po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čt. r
osvobození

Dťrvody osvobození stanoví zákono místrích poplatcích.9)

+l 
E 71 odst. 1 zákona č.280/2009 Sb', dařovf Ťrádu (dále jen o'dařovf ráď.) - ,,Podiíní lze učinit píserrrně, ristně

do protokolu nebo datovou zptávou, která je opatŤena ua vanfm elektroniclcÍm podpisem, nebo která je
odeslána prostŤednicwím datové scbránlql...
') $ 14a odst. 1 ziíkona 9 mísfuích poplatcích:

.V ohlášení poplatník uvede
a) jméno' popŤípadě jmén4 a pŤíjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecny identifikátor, byl.li pŤidělen"
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popŤípadě další adresu pro doručoviílrí; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem opnívněny jednat v poplatkor4fch věcecb'
b) čísla všech svfch ričtŮ u poskytovarelú platebních služeb, včetně poskytovďelťr těchto služeb v zahtuličL,
užívanjch v souvislosti s podnikatelskou činností' v pŤípadě, Že pŤedmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka nebo plátce,

-' c) daje rozhodné pro stanovení vfše poplatkové povinnosti (napŤ. stáŤí, počet psrl)...
q včetně zániku pop|atkové povinnosti
,, 

$ l4a odst. 3 zikona o místních poplatcích

'l $ to: odst.3 daĎovéhoŤádu
9) 

E 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích: ,,od poplatku ze ps je osvobozen držitel psa, kterjm je osoba
nevidomá' bezmocnáa osoba s těžk m zdravotnÍm postižením" které byl pŤizrán III. stupeř mimoŤádnjch vfhod
podle zvlášfuího právního pŤedpistt' osoba provádějící vfcvik psri určenjch kdoprovodu těchto osob, osoba

2)
3)

Sazba poplatku činí zaka1rendáŤní rok:

Za prvního
psa

Zadruhého a
každého dalšího psa

téhož držitele
a) ze psa 100.- Kč 150,- Kč
b) ze PS&, jehož ďržitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého drichodu,
kteqi je jeho jedinfm zdrojem pŤíjmti, anebo sirotčího
dtichodu

30,. Kč 45,- Kč



1)

2)

čt. q
Závérečná usÚanovení

NebudeJi poplatek zap|acen poplatníkem včas nebo ve správné vjŠí, vyměÍí mu správce
poplatku poplatek platebním vyměre6tu).
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatkri.'mriže spnívce poplatku z\ryšit až na
trojnásobek; toto zvfšení je pffslušenstvím poplatku.'')

cl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závanávyhláška:
a) č,.2/2005, o místních poplatcích,ze dne24.6,20a5,
b) č. |12008, kterou se mění obecně závamá vyhláška č.2/2005, o místních poplatcích,

ze dne 29.2.2008.

Čl rr
Účinnost

Tato vyhláška nab;fvá ričinnosti z d vodu nďéhavého obecného zájmudnem vyhlášení.
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starosta

Vyvěšeno na ťlŤední desce dne:

Sejmuto Z riŤední desky dne:

05.05 .2Ar1

31.05 .2A\I

provozující titulek ďízenf obcí pro zbacené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a
Používání psa zvlášbrí pÉvní pŤedpis...

]]]s tt odst. l zÁkonaomísfiríchpop|atcích
tt) 

E 1l odst. 3 zÁkonao místních poplatcích

Pavel Bartuška
místostarosta


