Úřad městyse Plaňany
Tyršova 72, 281 04 Plaňany
OHLAŠOVACÍ POVINNOST (přihláška)
k místnímu poplatku ze psů
1) Poplatník – držitel psa:
Příjmení, jméno, titul (u právnických osob název):

Rodné číslo (datum a místo narození u
cizinců):

Telefon:

2) Trvalý pobyt (u právnických osob adresa sídla):
Obec, část obce:

Ulice:

č.p.:

3) Kontaktní adresa (pokud se liší od trvalého pobytu):
Obec, část obce:

Ulice:

č.p.:

4) Zákonný zástupce poplatníka (např. rodič nezletilého dítěte, opatrovník stanovený soudem):
Příjmení, jméno, titul (u právnických osob název):

Obec, část obce:

Rodné číslo:

Telefon:

Ulice:

č.p.:

5) Popis psa:
Plemeno:

Jméno psa:

Známka číslo:

Barva a znamení:

Pohlaví psa:

Datum narození, případně stáří:

Čip:

Držen od:

Tetování:

6) Křížkem označte údaje odpovídající skutečnostem ovlivňujícím výši poplatku:
□ pes uvedený v bodě 5 je v pořadí _____. současně drženým psem držitele
□ držitel psa je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba provádějící výcvik psů určených k
doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví
povinnost držení psa zvláštní právní předpis
□ držitel je osoba vlastnící služebního psa sloužícího u Policie ČR, městské policie,
záchranářského nebo lavinového psa a to pokud má pes příslušné osvědčení
□ držitel je osoba, která získala psa z útulku, a to po dobu jednoho roku od převzetí psa z útulku
(pes byl získán z útulku dne __________________)
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a)
povinnosti hlásit každou změnu do 15 dnů.

V Plaňanech dne …................................

Podpis:

Úřad městyse Plaňany
Tyršova 72, 281 04 Plaňany
POKYNY K VYPLNĚNÍ OHLAŠOVACÍ POVINOSTI (přihlášce)
k místnímu poplatku ze psů
Místní poplatek ze psů je dlouhodobě zavedený poplatek, který má především regulační charakter.
Je upraven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Oznamovací povinnost:
Držitel psa je povinen správci poplatku podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti a v téže lhůtě oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku
(zejm. odhlášení psa z evidence z důvodu úhynu, utracení, zaběhnutí, prodeje, darování, stěhování
atp.) nebo na osvobození.
Každý poplatník si vyplňuje oznámení sám za sebe. Za nezletilé děti je oznámení vyplňováno
jejich zákonným zástupcem (uveden v bodě 4).
Vyplněný formulář včetně příloh zasílejte
–
datovými schránkami do datové schránky Městyse Plaňany ID e5cbtvj
–
emailem s elektronickým podpisem na adresu urad@planany.eu
–
poštou nebo osobně na adrese: Úřad městyse Plaňany
Tyršova 72
281 04 Plaňany
Oznámení musí být originálem, proto nemůže být zasláno faxem nebo emailem bez elektronického
podpisu.
Výsledek
O výsledku nebude poplatník písemně vyrozuměn.
V případě nedostatečných dokladů bude poplatník vyrozuměn emailem nebo obyčejnou listovní
zásilkou s možností doplnění požadovaných dokladů.

