OBEC BŘEZINA
vydává obecně závaznou vyhlášku obce Březina č. 14/2004,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 02 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Březina se na svém zasedání dne 8.12.2004 usneslo vydat podle ustanovení §14 zákona č
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními §10 písm.d) a §84
odst.2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Obec Březina vybírá na základě této vyhlášky poplatek ze psů.

Čl. 1
Předmět poplatku
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců. Poplatku nepodléhají psi užívaní k doprovodu nebo ochraně osob
nevidomých, bezmocných osob s těžkým zdravotním postižením (viz zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení).
Čl. 2
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická osoba nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo v obci a která se o psa stará a zajišťuje jeho péči spojenou s jeho životem.
Zákon přiznává osvobození od poplatku osobám provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob tělesně
postižených a osobám provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy.
Čl. 3
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. Poplatník je rovněž povinen
oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od
jejího vzniku.
Čl. 4
Sazba poplatku
Poplatkovým obdobím je kalendářní rok.
Poplatek ze psa činí ročně: a ) za prvního psa 60,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 90,- Kč
Poplatek je splatný do 31.5. každého roku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a
může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.
Čl. 5
Účinnost vyhlášky
Tato vyhláška byla projednána a schválena Zastupitelstvem obce Březina dne 8.12.2004 a nabývá účinnosti dnem
1.1.2005.
V Březině, 9.12.2004
___________________________
Metoděj P Á N E K, starosta obce
Vyvěšeno dne: 9.12.2004
Sňato dne : 31.12.2004

_____________________________________
Ing. Jaromír HE J M A L A, místostarosta obce

