
Obecně závazná vyhláška
 obce Doudleby

 o místním poplatku ze psů.

Zastupitelstvo obce Doudleby vydává dne 5.12.2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 
Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm a) 
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou 
vyhlášku.

Čl. 1

Správu poplatku vykonává obecní úřad Doudleby (dále jen správce poplatku) a v řízení ve 
věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění 
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích  ve znění pozdějších 
předpisů nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí podle § 2 zákona

1) Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle 
místa trvalého pobytu nebo sídla.

2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 6 měsíců.

Čl. 3

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 150 Kč ročně za jednoho psa. U druhého a každého dalšího psa činí 200 Kč 
ročně.

Čl. 4

Osvobození

Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob  nevidomých nebo 
držitelů průkazů ZTP/P.

Čl. 5

Splatnost

Poplatek je splatný nejpozději do 28.2 každého roku

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

Poplatník podle čl. 2 odst 1 a 2 této vyhlášky je povinen nahlásit nejpozději do 30 dnů změny dle 
čl. 2.
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Čl. 7

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek 
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený polatek až o 50 %. Vyměřený poplatek se 
zokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8

Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité 
povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb.  o 
správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9

1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve 
kterémoznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

2) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb.o správě daní a poplatků ve 
znění pozdějších předpisů.

Čl. 10

Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit 
nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

Čl. 11

Obecně závazná vyhláška o poplatku za psa ze dne 15.12.1999 se zrušuje.

Čl. 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002

zástupce starosty                                       starosta obce
František Rytíř                                            Josef Bohdal
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