
č. 1/2003 O poplatku ze psů

V Y H L Á Š K A č. 1/2003 
o místním poplatku ze psů
---------------------------------------------------
Zastupitelstvo obce Horšice schválilo podle § 10 písm. d/ a § 84 odst. 2 písm. i/ zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
a podle § 4 zák. 565/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů o místních poplatcích tuto
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU 
o místním poplatku ze psů
I.
Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo v Obci 
Horšice.
II.
1) Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. 
2) Neplatí se ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých,  bezmocných a držitelů 
průkazek ZPT-P (zvlášť těžce postižených s průvodcem).Dále neplatí osoby provádějící výcvik psů určených k 
doprovodu osob nevidomých, bezmocných nebo osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznám III. 
stupeň mimořádných výhod podle zák č. 100/98 Sv. o sociál. zabezpečení a osoby provozující útulek zřízený 
obcí pro ztracené nebo opuštěné psy a dále osoby kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis ( zejm. Zák. č. 449/2001 Sb., O myslivosti).
Požadavek na osvobození od poplatku ze psů musí držitel uplatnit a důvody prokázat zdejšímu obecnímu 
úřadu .
Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne.li důvod osvobození.
III.
Sazba poplatku činí :
a) za jednoho psa 50,-- Kč ročně
b) za druhého a každého dalšího psa 70,-- Kč ročně.
IV.
Poplatek platí povinná osoba v hotovosti přímo na Obecním úřadě v Horšicích.
Splatnost je stanovena do 31.3.příslušného roku.
V.
Při nedodržení povinností stanovených touto vyhláškou bude obec postupovat podle zák. č. 337/92 Sb., o 
správě daní a poplatků v platném znění a § 11, § 12 a § 13 zák. č. 565/90 Sb., o místních poplatcích , ve znění 
pozdějších předpisů.
VI.
1/Vyhláškou se ruší vyhláška č. 1/99 ze dne 12.02.1999
2/ Vyhláška nabývá účinnosti dne : patnáctým dnem po vyhlášení.
Tato vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce dne  3.12.2003
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Ing. Fr. Janoušek      Miroslav Čepický
místostarosta       starosta
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