OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBCE KLADNO
Č. 2/2005

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Kladno vydává dne 25.2.2005 podle ustanovení § 14, odst. 2
zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“).
Čl. 1
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obvodu obce Kladno a jejich částech.
Čl. 2
Správce poplatku
Výkon správy poplatku provádí obecní úřad v Kladně (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 3
Sazby poplatku
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
ročně

Za jednoho psa

základní sazba

150 Kč

Za každého dalšího psa
téhož držitele
300 Kč

Čl. 4
Osvobození od poplatků
1) Poplatek se neplatí ze psů
a) Jejichž držiteli jsou osoby nevidomé, bezmocné osoby a osoby s těžkým
zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu § 86 zák.č.100/1988 Sb. o sociálním
zabezpečení a ve znění pozdějších předpisů, osoby provádějící výcvik psů

určených k doprovodu těchto osob, osoby provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoby, kterým stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis podle zák.č.449/2001 Sb. o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů.
b) Jejichž držitelem je obec Kladno a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím,
jejichž zřizovatelem je obec.
2) Požadavek na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat ve lhůtě
do 30ti dnů od vzniku nároku na osvobození.
3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 5
1) Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne kdy
nastala.

Čl. 6
2) Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření za příslušný kalendářní rok,
poplatek je splatný v termínu do 30.11. kalendářního roku“.
3) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek ze
psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost
vznikla, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené
sazby.

Čl. 7
1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří
správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas
nezaplacené ( neodvedené) poplatky až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2) zrušen
Čl. 8
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

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 o tomto úkonu
písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 9
zrušen
Čl.10
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2005.
Touto vyhláškou končí platnost vyhlášky č.2/2004

………………………………….
Jiří Krátký
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne 13.12.2010

…………………………….
Jaroslav Drahoš
starosta obce

