OBEC Kuněiovice
Zasfupiblstvo obce KurĚiovica
Obecně závzná yyhKka obe Kun§ovice é- U)ftZl1mm,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Kunějovice se na svém zasedání dne 17- 2- 2O2O, usnesením
č-§l0rzrz§za d)" txsrresloy,ídat nazáld# § 14zakona č_ 566íí990Sb." o mísfrtíďt poSácíďt"
rc změní poaeiSíl* pfudpi§ti" a vsouldu s § 10 písm_ O a § 84 offi_ 2 plsm_ h} zákona
č. í28fin0 Sb., o obcíď (oM|í ňzen$, re mění pozděišíďt pbdp*sů, tuto obecnézávazrtou
vyhlášku (dále jen .tato vyhláška"):
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PopIahik a pfuúnět poemrrt

PoÉtd( ze psů platí ďžitd

psa- Džiblern ie pro úHy tohdo pop*aflo Gobq lúerá ie
pňhlášená nebo má sídlo na územíČeskérepubliky (dáte jen
"poplatník').2
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Olrl$ovací povinnost

Popffirkie poytteí, úláslt §pnáwi popmo vztik sté poda0toté poutnosti do 1f;' ffl
ode dne, kť se pes stal sbÉímfi ]ně§íďl, nebo ode díF, kdy í}ab]rl psa sffiího ffi'

měsíců. Ve lhutě 15-ti dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.
tÍryn psa" í*ro áfu" daulárrí íEbo píodei)_

Poinnoď of*foít úfuli psa má i osoba, l&íáie od podďru 6,obý€naV ohlášení poplatník uvedea
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číslavšech svých úáůu poskytovatelů platebních služeb" včetně poskytovatelů
tšďrtc §!tĚ* v za§parrlří" ď-ívaxqýďr y §{x.§#§b§§ s pdr*&aĚ&k*: ffnrlcď§"
tr pffi@,, fu předg§# po$ag{e§ §ffitrtŇ s rcdra}i§@h§<ws trnrffi$ po$a&í§m"
dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zqména stáří a počet džených psů,
v&tlĚ sktrtečnstí zak,|á,dajícícř* yznik nárc*<u *a myobczení od poSetku
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dnt} odedne" kdymask§a-s
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Povinnost ohlásit úda.i podle odst_ 2 a 3 nebo jeho změnu se neyáahuje na údaj, který
rnťfu spgáwre eods$§j auttorxnd*rcvaaýrm ry*sonern 4iÉSítz řer#§{á§ rmb*l ep*dencí"
do m§ďÉ má zffiren at#wgt#§zoyar*ý pffiS§ry- @§§il§ Éědtto t*ďa§ť§ nl@rní spáwre eoek§trx
na syě úřední d§ce.
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Poplatek je splatný nejpozdějido 31- 3- příslušnéhokalendářního roku_
1řutik§}e-ťi
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osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen džtel psa, kteným je osoba nevidomá, osoba" která je
povďcvárxa m z*vůs§ou ma porr*má jerÉ fyzí§*{é s§&by pdb ziálgor*a up,avuj$cířao soc§á{ní
§§§.&" ffi&á" kŤsá F #ž§e*ry& FffiH.ffij r§P §ffi$ rf,P#" @eM pmrá@§ícá qý,gy$k pťi
urfunýďl k dopwcdu těďrto osob, osoba provoztljícíťJhJld< pro a*ňata ílebo ffiCIba, které
stanoví povinnost drženía pollžívánípsa zvláštní právní předpis6.
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V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození
tle lhůtáďr *armrcný*l touto qftláĚkg"l nefu z.áí{ereřť§" §xáre${ í!a sffirsb$ffiTí zara|ká-?

č1.1
Havýšemř ppla{rru

(§}

§&xfux-§§ e§eke§ za@ry po$afuíkgn §čas §ffi tre sp&rr*e v,,Si" wyx'Ěffi rnu
správm po$atk{! poplatek $atebrrírn výměrem neb hrornadnYm ffpisnýrn §emam€m-E
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Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků mtiže správce poplatku zvýšrr až
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Podpis
.rmň

místostarosta

Lóťy

ďarosta

GBEC KUN}É.iovlCE
Kunějovice 28

VtveSeno na úfudnídes@ dlre: 17 - 2- 2t2O
V}vesern v e*eklronirí<épodobě drre: 17_ 2-ZVZO FJ\ÚD 11l/ť2nW2g
(Zveřeinění obecrĚ závazrté vyhášky bylo shodně proved,eno způsobeín
Daturn €mutí z tffidní fuky drre: 5_ 3.. 2S2S
Datum sejmutí v elektronické podobě dne: 5" 3.2a2a

330 3s Líšťany
Tal;377 927 07a
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