Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 3/2016
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 14. 12. 2016 podle ustanovení § 14
odst. 2 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. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Pro účely této vyhlášky se město dělí na zóny:
a) centrální zóna – zahrnuje katastrální území Svitavy-město a
z katastrálního území Svitavy-předměstí ulice: Máchova alej, Purkyňova,
Malé náměstí, Dimitrovova 2-4 sudá a 1-29 lichá, T. G. Masaryka, Tyrše
a Fügnera, Milady Horákové, Wolkerova alej;
b) 1. zóna – zahrnuje zbývající část katastrálního území Svitavy-předměstí,
z katastrálního území Čtyřicet Lánů tyto ulice: U Stadionu, Tkalcovská,
Hybešova, Zahradní, Polní, Okružní, Mýtní, U Mlýna, Pod Viaduktem,
Dobrovského, Česká, Slovenská, Střední, U Hřiště, Antonína Slavíčka,
Kapitána Jaroše 1-46 (sudá i lichá), Svitavská 1-17 lichá a 2-38 sudá,
Družstevní, Větrná, U Kojeneckého ústavu, Felberova, Františka Halase,
Františka Hrubína, Jana Wericha, Jiřího Voskovce, Jaroslava Ježka,
Vladimíra Holana, U Vodárny, Nad Rybníkem, Na Vějíři; z katastrálního
území Moravský Lačnov tyto ulice: Lanškrounská 50, Revoluční 1, 1a, 3,
5, 7, Jana Želivského, Přímá, Nezvalova, Slunečná;
c) 2. zóna – zahrnuje zbývající část katastrálního území Čtyřicet Lánů a
zbývající část katastrálního území Moravský Lačnov;
d) 3. zóna – zahrnuje zahrádkářské kolonie: Mezi Tratěmi, Nad Silem, U
Langrova lesa, U Poličské trati, U Rosničky, U Stezky, U Studeného
potoka, Za Jatkami, Křemenákovo, Nad Křížkem, Nová kolonie, Stará
kolonie, Na Pláži, Pod Hrází, U Dolního rybníka, U Lačnovského hřiště.
2. Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Svitavy, odbor financí (dále jen
„správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1. Poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) platí držitel psa. Držitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města
Svitavy.
2. Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně
místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.
3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhynem psa, darováním, prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost
nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů od dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.
2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
3. V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo
podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede
též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně
poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo
osvobození od poplatku.
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4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník
povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato
změna nastala.
5. Správce poplatku vydá držiteli psa známku s evidenčním číslem a textem
„město Svitavy“. Tato známka je nepřenosná.
Čl. 5
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí ročně:
Poplatek za 1. psa
Zóna

rodinný
dům1

ostatní

Centrální
1. zóna
2. zóna
3. zóna

480,400,240,400,-

1.500,1.500,1.000,400,-

Poplatek za 2. a každého
dalšího psa téhož držitele
rodinný
ostatní
1
dům
720,600,360,600,-

2.250,2.250,1.500,600,-

2. Sazba poplatku ze psa, který je celoročně chován v zahrádkářské kolonii, činí
ročně 400,- Kč za prvního psa a 600,- Kč za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele.
3. Sazba poplatku ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt v sídle ohlašovny (T. G.
Masaryka 5/35)2 činí ročně 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a
každého dalšího psa.
4. Sazba poplatku ze psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo je poživatelem sirotčího důchodu, činí ročně:
a) v centrální, 1. a 3. zóně 200,- Kč za prvního psa a 300,- Kč za druhého a
každého dalšího psa
b) ve 2. zóně 120,- Kč za prvního psa a 180,- Kč za druhého a každého
dalšího psa.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
_______________
1
2

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
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2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy
poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozen:
a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního
právního předpisu3,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených pod
písmeny a) a e),
c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis4,
e) držitel psa, kterým je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle
zvláštního právního předpisu5,
f) držitel psa, kterým je osoba s těžkým sluchovým postižením podle
zvláštního právního předpisu3,
g) osoba, která si osvojila psa nalezeného na území města Svitavy, který byl
umístěn v útulku pro ztracené a opuštěné psy,
h) držitel psa, který slouží městské policii a Policii ČR,
i) držitel psa s osvědčením k výkonu canisterapie.
Čl. 8
Úlevy na poplatku
1. Nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 % roční sazby poplatku má držitel psa,
který je členem:
a) kynologického svazu nebo
b) mysliveckého sdružení.
2. Nárok na úlevu na poplatku ve výši 60 Kč ročně má držitel psa označeného
čipem (mikročipem).
3. Držitel kastrovaného psa má nárok na úlevu na poplatku ve výši 100 Kč ročně
u samčího pohlaví, ve výši 200 Kč ročně v případě samičího pohlaví.
________________
3

zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4
např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
5
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 8)
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Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1. Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním
poplatku ze psa ze dne 2. 11. 2011.
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se
posuzují podle dosavadních právních předpisů.
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Pavel Čížek v. r.
místostarosta města

Mgr. David Šimek v. r.
starosta města
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