Obec Sehradice

Obecne závazná vyhláška c. 4/2006,
o místním poplatku ze psu
Zastupitelstvo obce Sehradice. se na svém zasedání dne 15. 12.2006 usnesením c.3/4
usneslo vydat na základe § 14 odst. 2 zákona c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení
pozdejších predpisu, a v souladu s § 10 písmod) a § 84 odst. 2 písmo i) zákona c. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, tuto obecne závaznou vyhlášku:
CI. 1
Úvodní ustanovení
Obec Sehradice touto obecne závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psu (dále
jen "poplatek").!)
CI. 2
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti za psa
starší 3 mesícu do 15 dnu.
(2) Pri plnení ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdelit správci poplatku
príjmení, jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IC,
jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovnež císla úctu u penežních ústavu, na nichž jsou soustredeny penežní prostredky
z její podnikatelské cinnosti.
(3) Poplatník je rovnež povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnu jakékoliv zmeny
v ohlášených skutecnostech.
CI. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku ciní rocne:
a) za prvního psa
150Kc
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
O Kc,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
duchodu, který je jeho jediným zdrojem príjmu, anebo poživatel sirotcího duchodu O Kc,

1) § 2 zákona C.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejších predpisu.

d)za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého duchodu, který je jeho jediným zdrojem prijmu, anebo
poživatele sirotcího duchodu
O Kc.
e) za lovecky upotrebitelného psa
O Kc
CI. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
a) do 31. 3. kalendárního roku
b) do 30 dnu od vzniku poplatkové povinnosti
CI. 5
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují: držitelé psu, kterí mají trvalý pobyt na samotách v
Sehradicích.
CI. 6
Úcinnost
Tato obecne závazná vyhláška obce nabývá úcinnosii dnem 1. 1. 2007.
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