
Obec Bukovany

Obecně závazná vyhláška obce Bukovany č. 212071
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Bukovany na svém zasedání dne 73.12.2071 v usnesení č'l-16-20t1'/h/
schválilo na základě ustanovení $ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve zněrií
pozdějších přeclpisťr a v sorrladu s ustanovením $ 10 písm. d) a $ 84 odst' 2 písm. h) zákona c'
]28/2000 Sb' o obcích' ve znění pozrlějšíclr předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů (dále jen 

'.vyhláška").

článek I.

obec Bukovany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů' Správu a řízení o poplatku provádí
obecní ílřad v Bukovaneclr' Na řízení o rnístních poplatcích se vztahuje zákon ě' 28012009 Sb. dariový
řád' Vyhlášl'aje závazná pro celé území obce Bukovany.

Clánek II.
Poplatník a předmět poplatku

1) Poplatek ze psů platí drŽite] psa' Držitelem je íyzická nebo prárn-rická osoba, která má tr'valý pobyt
nebo sídlo v území obce Bukovany.

2) Poplatek ze psťt se platí ze psů staršícl'r 3 r'rrěsícůl

Clánek III..
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatkor'á povinnost vzniká drŽiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsícťl, nebo v den,
kd1' se stal dr'Žitelern psa staršího tří něsícťl'

2) \t případě drŽerrí psa po dobrr kratš í rreŽjeden rok se platí poplatek v poměrné výši' která
odpovídá počtu i započaých kalendářních rněsícťl' Při změriě místa trrlalého pob1tu nebo
sídla platí drŽite) psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícílro po měsíci'

ve kterétrr zlětla tlastala, nově přísluŠné obci']
3) Poplatková povinnost zaniká dnem' kdy přestala být fuzická nebo právnická omba drŽitelem

psa (např. úhynerr-r psa' jelro ztrátou, darovárím nebo prodejem)'přičemž se poplatek platí
i za započaý kalendáfuí měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

' 52 odst' 2 zákona o místních poplatcích

' 'l2 
odst. 3 a.1 zákona o místních poplatcích



Čtánek IV.
ohlašovací povinnost

1) DrŽitel psa je povinen oh1ásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti a to do 15 dnů od
vznrku pop]atkové povinnosti to je dovrŠení stáří psa tří měsíců nebo započetí drŽení psa staršího
tří rněsíců' Ve stejné lhůtě je poplatník povinerr ohlásit zárrik poplatkové povinnosti.

2) Povinnost ol-rlásit drŽení psa má i osoba, kteráje od pJacení poplatku osvobozena' Důvod
osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.

3) Při plrlění ohlašovací povirrnostije popIatník povirlen sdělit správci poplatkujméno a příjrr-rení'

datum narození, místo trvalého pob1tu a doručovací adresu u lziclých osob a název, IC, sídlo
a oprávněnou osobu.jednat u právnických osob. Dále pak údaje rozhodné pro stanovení výše
poplatku.

článek v'
Sazba a splatnost poplatku

l ) Sazba poplatlrtl za kalendářní rok činí:

a) za prmího psa 1000'--Kč
b) za drulrého a kaŽdého dalšího psa téhož drŽttele 700,--Kč
c) za psa'chovaného v rodinném domku nebo na zahradách

nená]ežících k rodirrnému domku 200.--Kč
d) za psa' jel'roŽ drŽite1em je poživatel rnvaIrdního, starobního,

r'dovského tlebo vdoveckého clůc]rodu, kterýje jeho j edinylm
zdrojerrr přijmu,arrebo poživatel sirotčího důchodrr 200'--Kč

e) za druhého a kaŽdého dalšího psa téhož držitele
uvedeného v písm' c) a d) 200'--Kč

2) Splatnost poplatku:
a) činíJi poplatek do 300'-_Kč' je poplatek splatný do 3 1 '3 ' příslušného kalendářního roku
b) činí_lr pop1atek do 1000,--Kč, je poplatek splatný ve dvou stejně vysokých částkách

a to do: 31.3 a30.9' příslušnéIro kalendářního roku
c) činí-li poplatek nad 1000'--Kč, je poplatek splatný ve třech stejně vysokých částkách a to do:

31'j. 
' 
30.6' a 30.9. příslušného kalerrdářního roku

článek vI'
osvobození od poplatku

1) od poplatku ze psri je osvobozen dr'Žitel psa, kteým 1e osoba rrevidomá, bezlocná
a osoba s těžkýrn zdravotním postižením, které byl přiznán III' stupeň mimořádných výhod
podle zvlášhiího právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určer5ich k doprovodu těchto
osob' osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost clržení a používání psa zvláštní právrrí předpis]'

' g2 odst. 2 zákona o místnícl-r poplatcích



Clánek VII.
Navýšení popIatku

NebrrdouJi poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, r.yrněří poplatníkovi obecní úřad
poplatek platebnín výIněrem nebo lrromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe obecní úřad
zvýšlt aŽ na trojr'rásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku'

Článek VIII.
Zrušovací ustanovení

Touto obecttě závaznol r.1'hláškou se ruší oZV č. 512004 o mísheích poplatcichze dne
1 .9 .2001 a oZY ě.2/2005 doplnění vyhlášky o místnícli poplatcích ze dle I '2.2005

Clánek IX.
Účinnost

Tato obecně závazná vylrláška nabývá účinnostt dnem 01.01.2012.

Ár'',,,u',O
místostarosta obce

Vyvěšerro na úřední desce dne : 1'4.1'2 '201I

Sejmuto z ílřední clesky dne : 30'12.2011
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