Vyhláška o místních poplatcích

Město Mělník

Obecně závazná vyhláška
města Mělník, okres Mělník

Číslo

2/2010
O MÍSTNÍM POPLATKU
ZE PSŮ

Zastupitelstvo města Mělník schválilo a vydává dne 31.8.2010 v souladu s ust. § 10 písm. d), § 84
odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ust. § 14 odst. 2) zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o
místních poplatcích (dále též jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení
1) Město Mělník touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“)
2) Správu poplatku provádí Městský úřad Mělník.

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
Předmět poplatku a osoba poplatníka jsou určeny v § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Ohlašovací povinnosti
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15
dnů.
2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení,
jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o
právnickou osobu, a další údaje podle zvláštního zákona1. Současně sdělí též případný
nárok na osvobození od poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická
nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.

1

§ 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
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3) Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v
ohlášených skutečnostech.

Čl. 4
Sazba poplatku
1) Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa fyzická osoba bydlící v bytovém domě, činí na
kalendářní rok 1.500 Kč.
2) Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa fyzická osoba bydlící v rodinném domě, činí na
kalendářní rok 500 Kč.
3) Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa fyzická osoba požívající invalidní důchod,
starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným zdrojem jejího příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí na kalendářní rok 200 Kč.
4) Výše poplatku ze psů, je-li držitelem psa podnikatel nebo právnická osoba, který psa
používá k podnikatelským účelům, činí na kalendářní rok 1.500 Kč.
5) U každého dalšího psa téhož držitele se poplatek ze psů v případech uvedených v odst. 1),
2) a 4) tohoto článku zvyšuje o 20 %.

Čl. 5
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku ze psů je osvobozen nad rámec ust. § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, držitel psa, kterým je:
a) Policie ČR a Městská policie, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku psa
b) osoba, používající psa k záchraně osob, pokud má příslušné osvědčení o výcviku psa
c) osoba, která převzala psa do péče z útulků nebo azylů pro zvířata v nouzi, a to po
dobu jednoho roku ode dne převzetí psa
d) osoba, která je ve městě Mělník hlášena k trvalému pobytu, ale ve městě se trvale
prokazatelně, dlouhodobě, soustavně nezdržuje.
2) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatník je povinen uhradit poplatek ze psů, pokud není vyšší než 500,- Kč, do 31.3.
příslušného kalendářního roku, pokud je vyšší než 500,- Kč, ve dvou stejných splátkách
splatných nejpozději do 31.3. a do 31.8. příslušného kalendářního roku.
2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši a při
jeho placení se přiměřeně postupuje podle odst. 1) tohoto článku. V případě, že
poplatková povinnost vznikne po 31. 8. příslušného kalendářního roku, je povinen
poplatník uhradit poplatek do 15ti dnů ode dne, v němž poplatková povinnost vznikla.
3) Poplatek se platí na účet města poštovní poukázkou nebo v hotovosti v pokladně
Městského úřadu Mělník, případně převodním příkazem na číslo účtu: ČS Mělník 190460004379/0800,variabilní symbol přidělený správcem poplatku.
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Čl. 7
Přechodné ustanovení
1) Místní poplatky ze psů na rok 2010 nebo jejich části uhrazené podle obecně závazné
vyhlášky města Mělník č. 2/2009 o místních poplatcích, ze dne 15. 12. 2009, se považují
za úhradu místního poplatku ze psů nebo jeho části podle této obecně závazné vyhlášky.
2) Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky na
základě obecně závazné vyhlášky města Mělník č. 2/2009 o místních poplatcích, ze dne
15. 12. 2009, zůstávají nedotčeny a posuzují se podle uvedené obecně závazné vyhlášky.
3) Ust. Čl. 3 odst. 2) této obecně závazné vyhlášky pozbývá účinnosti dnem 31.12.2010.

Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.10.2010.

Jaromír Kovářík
1. místostarosta města

Mgr. Miroslav Neumann
starosta města

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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