Město Nová Role

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005,
ve znění OZV č. 1/2010 – úplné znění vyhlášky
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města Nová Role se na svém zasedání dne 7.2.2005 usnesením č. 16/04-4)
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2005 (ve znění změny dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 vydané
na základě usnesení Zastupitelstva města Nová Role č. 2/09 na jeho zasedání dne 20.12.2010):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Město Nová Role touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Nová Role. Poplatek se platí ze psů starších
šesti měsíců.
Čl. 2
Správa poplatků
Správu poplatků vykonává Městský úřad Nová Role (dále jen správce poplatku) a v řízení ve
věcech poplatků postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, pokud zákon č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, nestanoví jinak.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů.
Poplatník je rovněž je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlášených skutečnostech.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen v ohlášení správci poplatku sdělit
všechny příslušné údaje, jak je uvedeno v § 14a odst. 1 a 2 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vlastníci domu nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou povinni na
výzvu ohlásit správci poplatku písemně všechny psy v domě chované a uvést jejich
držitele.
Čl. 4
Sazby poplatku
1) Základní sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa

200,-Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

400,-Kč,

c) za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100,-Kč.
_______________________________________
1)

§ 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
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2) Zvýšená sazba poplatku v sídlištní části města (všechny panelové domy + domy
v Nádražní ulici čp. 280, 288 a 291 a bytové domy v ulici U Plynárny) činí ročně:
a) za prvního psa
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

800,-Kč,
1.000,-Kč,

c) za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
200,-Kč.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný vždy nejpozději do 15.2. každého roku. Vznikne-li poplatková povinnost
během roku, platí se poplatek ze psů s účinností od prvého dne následujícího měsíce po dni,
kdy poplatková povinnost vznikla, a to nejpozději do 15ti dnů od vzniku této povinnosti. Za
jednotlivé měsíce do konce kalendářní roku se platí 1/12 stanovené sazby.
Čl. 6
Osvobození od poplatku
Od poplatku ze psů jsou osvobozeny osoby, držitelé psů, přesně specifikované v § 2 odst. (2)
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to jsou:
- osoby nevidomé a bezmocné (§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o
důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
- osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán II. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
- osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v předešlých dvou
pododstavcích, osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
nebo osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
(např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů).
Čl. 7
Ustanovení závěrečná
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem, přičemž může zvýšit včas nezaplacené poplatky nebo
jejich nezaplacenou část až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny nahoru.
2) Správce poplatku vydá držitelům psů známky pro psy s vyznačením názvu obce či její
části a evidenčního čísla psa. Držitel psa je povinen označit psa touto známkou při
pohybu psa na veřejném prostranství.
Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Na poplatníky, kteří již v souladu s ustanovením Obecně závazné vyhlášky města Nová
Role č. 6/2003 vyhlášené dne 16.12.2003 splatili místní poplatek ze psů v roce 2005
před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se povinnost platit poplatek ze
psů dle této vyhlášky vztahuje od roku 2006.
2) Zrušuje se:
- v Oddíle I. (základní ustanovení) Čl. 1 pís. „a) poplatek ze psů“
- v Oddíle I. (základní ustanovení) Čl. 1 se pís. „b“ a „c“ dále označují jako pís. „a“ a „b“
- celý oddíl II (poplatek ze psů)
Obecně závazné vyhlášky města Nová Role č. 6/2003, o místních poplatcích, vyhlášené
dne 16.12.2003.
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Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.3.2005 (ve znění změny dle obecně
závazné vyhlášky č. 1/2010 s účinností od 6.1.2011).

Toto úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2005 zpracováno
v Nové Roli dne 18.1.2011

Jitka Pokorná,
místostarosta města

Václav Heřman,
starosta města
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