POUČENÍ PRO DRŽITELE PSŮ
Držitel psa je povinen přihlásit psa do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti, tj. od 3 měsíců
věku psa, u starších psů do 15 dnů ode dne jejich pořízení. Přiznání se zpravidla podává na předepsaném
tiskopise na Finančním odboru Městského úřadu v Holýšově. Povinnost oznámit držení psa má i držitel, jehož
pes je od poplatku osvobozen. Tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.
Držitel psa je povinen zaplatit místní poplatek bez vyměření nejpozději do 31. března každého
roku, v případě přihlášení psa během roku do 1 měsíce od přihlášení. Nebude-li poplatek zaplacen včas
nebo ve správné výši, vyměří mu příslušný úřad nedoplatek platebním výměrem a zároveň mu může zvýšit
nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Při vymáhání nedoplatků postupuje Městský úřad podle zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.
Poplatník je povinen písemně oznámit do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku (změna trvalého pobytu, změna počtu psů, …).
Každý přihlášený pes obdrží evidenční známku, na které je vyznačeno evidenční číslo. Poplatník je
povinen zajistit, aby pes známku skutečně nosil. Nesplnění povinnosti zajistit nošení evidenční známky bude
postihováno jako příslušný přestupek podle zákona o přestupcích.
Držitel psa je povinen dodržovat Obecně závaznou vyhlášku Města č. 1/2010, o čistotě a ochraně
životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích. V případě
znečištění veřejného prostranství exkrementy, je držitel zvířete povinen znečištění neprodleně odstranit!
Podrobnější informace podá správce poplatku na finančním odboru Městského úřadu v Holýšově, telefon:
379 412 622, 379 412 623.
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