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                                                                           Příloha č. 1                     

       S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O    P Ř E R O V

    Obecně závazná vyhláška č. …/2013,
kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, 

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města Přerova se na svém zasedání dne 09.12.2013  usnesením 

č………………….. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., 

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 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: 

Čl. 1

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,  o místním poplatku ze psů se mění a doplňuje takto:

1) V čl. 4 odst. 5 zní:
„(5) Ohlašovací povinnost lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, 

která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána 

prostřednictvím datové schránky.“.

2) Čl. 5 včetně nadpisu zní:

„Čl. 5

Sazba poplatku

         Sazba poplatku činí za kalendářní rok pro držitele psa, který: 

a) má trvalý pobyt v bytovém domě v Přerově I-Městě a Přerově II-Předmostí, 
nebo v sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2,   
nebo má sídlo na území města tj. v Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí,  Přerově
III-Lověšicích, Přerově IV-Kozlovicích, Přerově V-Dluhonicích, Přerově VI-
Újezdci, Přerově VII-Čekyni, Přerově VIII-Henčlově, Přerově IX-Lýskách,  Přerově  
X-Popovicích, Přerově  XI-Vinarech,  Přerově XII-Žeravicích, Přerově XIII-
Penčicích
1. za prvního psa……………………...……………………….……..…1 000 Kč,  
2.     za druhého a každého dalšího psa ……….……………………………1 500 Kč,
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b) má trvalý pobyt v rodinném domě v Přerově I-Městě, Přerově II-Předmostí
1. za prvního psa……………………..………………………….…………400 Kč, 
2.   za druhého a každého dalšího psa..……..……….………………………600 Kč,        

c) má   trvalý  pobyt   Přerově III-Lověšicích,  Přerově IV-Kozlovicích, Přerově V-
Dluhonicích, Přerově VI-Újezdci,  Přerově VII-Čekyni, Přerově VIII-Henčlově, 
Přerově IX-Lýskách, Přerově X-Popovicích, Přerově XI-Vinarech, Přerově XII-
Žeravicích, Přerově XIII-Penčicích     
1. za prvního psa………………………………………………..………… 300 Kč, 
2. za druhého a každého dalšího psa…  ..………………………………… 450 Kč,

d)   je  poživatelem invalidního, starobního, vdovského  nebo vdoveckého  důchodu,    
který je jeho jediným zdrojem   příjmu,  anebo  poživatelem  sirotčího důchodu 
1. za prvního psa ……………………….………………...………..………200 Kč, 
2. za druhého a každého dalšího psa…………………………………..…300 Kč.“.

3) V čl. 7 odst. 1 zní:

„(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná 

a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle 

zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 

těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy 

nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní 

předpis6. “.

4) V čl. 7 odst. 2 písm. a) zní: 

„a) kterým je osoba se zvlášť těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu 

ZTP podle zvláštního právního předpisu,7“, 

5)  Čl. 8 včetně nadpisu zní:

„Čl. 8

Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu 

správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 

seznamem.8

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků bude  

správcem poplatku zvýšena o 50% sazby; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku .“.

                                                
6  § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
7  zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů
8 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
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6) Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2014.

…………………………………. ………………………………..
          Ing. Jiří Lajtoch           Mgr. Josef Kulíšek
              primátor          náměstek primátora

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:


