oBEc LEŠANY
obecně závazná vyh|áškač'312011,
o místnímpop|atkuze psů
Zastupitelstvo
obceLešanyse na svémzasedánídne 15'12'2011
usnesením
č.4 usnes|o
pop|atcích,
Vydatna zák|adě$ í4 odst.2 zákonač.565/,|990
Sb', o místních
Ve znění
pozdějších
předpisů
a v sou|adu
s $ 10 písm.d) a $ 8a odst.2písm.h)zákonač'12812000
(obecní
předpisů'
Sb.,o obcích
zřízení),
Vezněnípozdějších
tutoobecnězávaznouvyh|ášku
(dále jen,,vyhláška..):

ct.1
Úvodni ustanovení
(1) obec Lešanytoutovyhláškou
pop|atek
zavádímístní
ze psů(dá|ejen ,,pop|atek..)'
(2) Řízenío pop|atcích
pop|atku..).1
vykonáváobecníúřad(dá|ejen ,,spráVce

ct.2
Pop|atníka předmět pop|atku
je fyzickánebo právníckáosoba,kterámá
( 1 ) Pop|atekze psůp|atídrŽitelpsa' DrŽitetem
pobyt
nebosídlona území
trva|ý
obce Lešany.2
(2) Poplatekze psůse p|atí
ze psůstarších
3 měsíců.3

čt.s
Vznik a zánik pop|atkovépovinnosti
( 1 ) Pop|atkovápovinnostvznikádrŽitelipsa v den' kdy pes dovrši|
stářítří měsíců,
nebo
psa
v den,kdy nabyl
staršího
tříměsíců.
(2) V případědrŽenípsa po dobu kratšíneŽjedenrok se platípop|atekv poměrnévýši,
Kerá odpovídápočtui započatých
ka|endářních
měsíců.Při změně místatrva|ého
pobytu nebo Síd|aplaií drŽite|psa pop|atekod počátkuka|endářníhoměsíce
po měsíci,ve kterém
nás|edujícího
změnanasta|a,
nověpřís|ušné
obci.a
(3) Pop|atkovápovinnostzaniká dnem,kdy přesta|abý, fyzická nebo právnickáosoba
psa (např'úhynempsa,jehoztrátou,darováním
přičemŽ
dÉitelem
neboprodejem),
se
poplatekp|atíi za zapoéatýka|endářní
měSíc,Ve kterémtaková skutečnost
nasta|a.

.

pop|atcích,
předpisú(dá|ejen ',zákon
ve zněnípozdějších
5.l4 odst.3 zákonač.565í990sb.' o místních
poplatcích..)
o místních
pop|atcích
: s 2 odst.1 zákonao místnÍch
:. s 2 odst.2 zákona o mistníchpoplatcích
s 2 odst.3 a 4 zákonao místnichpoplatcích

ct.4
oh|ašovaci povinnost
povinnostido 15
rrzniksvépop|atkové
( 1 ) DrŽitelpsa je povinenoh|ásitspráVcipop|atku
tří
nebo dne, kdy naby|psa staršího
stářítří měsíců,
dnů ode dne, kdy pes dovrši|
povinnosti.
je
pop|atkové
povinen
zánik
sVé
oznámittaké
Stejnýmzpůsobem
měsíců.
osvobozena.
(2) PovinnostohlásitdrŽenípsa má i osoba,kteráje od pop|atku
psa uvedes
(3) V oh|ášeni
drŽite|
nebo název nebo obchodnífirmu,obecný
a) jméno,popřípadějména,a příjmení
popřípadě
míStopobytunebo sídlo,místopodnikání,
identifikátor,
by|-|ipřiclě|en'
právnickáosoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
da|šíadresypro doručování;
jménemopráVněny
jednatv pop|atkových
věcech,
s|uŽeb,včetněposkytovate|ů
u poskýovate|ůp|atebních
b) ěíslavšech svých účtů
ěinnostÍ,
v souvis|ostis podnikate|skou
těchto s|uŽebv zahraniči,uŽívaných
pop|atníka,
činností
Že předmětpop|atku
souvisís podnikatelskou
v případě,
povinnosti,zejménastáří
.c) da|šíúdajerozhodnépro stanovenívýšepoplatkové
vznik nároku na ú|evu
zak|ádajících
a početdrženýchpsů,včetněskutečností
od popIatku'
neboosvobození
(4)

je dÉite|psa povinentuto změnu
Dojde-like změně údajůuvedenýchv oh|ášenÍ,
oznámitdo 15 dnůode dne.kdy nasta|a.6

čt.s
Sazba poplatku
( 1 ) Sazba poplatkuza kalendářní
rokčiní:
psa 50'. Kč,
a) za prvního
psa téhoŽ
držite|e.t00'.Kč.
da|šího
a kaŽdého
b) za druhého

Čt'
s
Splatnost poplatku
je splatnýnejpozději
roku.
ka|endářního
do 30.6'přísIušného
( 1 ) Pop|atek

v odstavci,|'je pop|atek
pop|atková
povinnostpo datusp|atnosti
uvedeném
(2) Vznikne-|i
do 'l5.dne měsíce,ktenýnás|edujepo měsíci,Ve kterémpop|atková
sp|atnýnejpozdě.ji
roku.
povinnost
ka|endářního
všakdo koncepřís|ušného
vznik|a,nejpozději

Čt'l
osvobození,
bezmocná
(1) od pop|atku
drŽitelpsa,Keým je osobanevidomá,
ze psůje osvobozen
přiznán
postižením,
Il|.
stupeň
mimořádných
byl
které
a osobas těŽkýmzdravotním
pop|atcich
:. s 14a odst.1 zákonao místních
pop|atcích
s 14a odst.3 zákonao místních

Výhod pod|e zv|áštníhopráVníhopředpisu, osoba prQvádějící
uýcvik psů urěených
k doprovodutěchto osob' osoba provozujícÍ
útu|ekzřízený obci pro ztracenénebo
opuštěnépsy nebo osoba' Keré stanovípovinnostdrŽenía pouŽívánípsa zv|áštní
právnípředpis7.

čl.e
Navýšenípoplatku
( 1 ) Nebudou.lipop|atkyzap|acenydrŽite|empsa včasnebo ve spráVnévýši'vyměřímu
pIatebním
obecníúřadpop|atek
výměrem.8

(2) Včasnezap|acené
pop|atkynebo částtěchtopop|atků
nebo neodvedené
můžeobecní
je příslušenstvím
pop|atku.g
úřadz\4ýšit
aŽ na trojnásobek;totozvýšení

Čt.
s

Zrušovacíustanovení
poplatkuze psů,ze dne
Zrušujese obecnězávazná vyh|áškaé.2/2o1oo místním
29.11.2010.

čt'to
Účinnost
Tatovyh|áška
nabýváúčinnosti
dnem1.1.20,|2.

:'.:..1..::...
1............
staňisIaVFá|tÝnek
místostalosta

r-6: fuJbÝ/
.l$él
lng'V|adis|ava
Bábková
starostka

ffi,

Vyvěšenona úřední
descedne:

15'12.2011

sejmutoz úřední
deskydne:

31'12.2011

pop|atcích
] s 2 oost.z'ákona o místních
pop|atcích
: s í.|odst.1 zákonao místních
pop|atcích
" s 11odst.3 zákonao místních

