MĚSTYS ČERNÝ DŮL
OHLÁŠENÍ O DRŽENÍ PSA
ZAHÁJENÍ

ZMĚNA

1. ÚDAJE O DRŽITELI PSA
Jméno a příjmení
psa/název firmy

držitele

Adresa trvalého bydliště
držitele psa/sídlo firmy:

obec:

PSČ:

ulice:

čp:

telefon:

fax:

Údaje o držiteli psa

e-mail:
www:
Kontaktní adresa pro
poštovní styk (pokud není
shodná s adresou trvalého
bydliště nebo sídla firmy):
Dat. nar. / IČO
Bankovní spojení: (banka,
číslo účtu)
Oprávněný zástupce firmy:

jméno a příjmení:
telefon (práce):

telefon (domů):

mobil:

fax:

e-mail:

2. ÚDAJE O CHOVANÝCH PSECH (vyplnit v případě zahájení držení psa)

Údaje o psech

Vyplní držitel psa
Plemeno psa

Pohlaví
(pes/fena)

Stáří psa

Vyplní úřad městyse
Od kdy je pes
držen

Evidenční číslo
známky

Roční sazba
poplatku

Poplatková
povinnost od

Úlevy a osvobození (zaškrtněte příslušný údaj v případě osvobození):
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je
1.
2.
3.
4.

osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby a osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P č.
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
osoba provozující útulek pro zvířata
osoba , které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

3. ZMĚNA ÚDAJE O CHOVANÉM PSU (vyplnit v případě změny, ukončení držení psa)
DRŽENÍ PSA OHLÁŠENO DNE
Evidenční číslo
známky psa

Ohlašovaná změna (zaškrtněte příslušný údaj):
1.
2.

Účinnost změny ke dni

ukončení držení psa z důvodu
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu ZTP-P č.
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

3.
4.
5.

______________________________________________________________________________________________

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.
„Poskytnutím osobních údajů pro účely tohoto ohlášení, dávám ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a
v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jen „GDPR“), souhlas k jejich zpracování.“

V

dne

..............................................
podpis držitele psa

POUČENÍ:
Poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná
vyhláška Městyse Černý Důl č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.

_______________________________________________________________________________________________________

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)
b)
c)
c)

za jednoho psa ……………………………………………………………………………
za druhého a každého dalšího psa držitele …………………………………………..
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
……………………………….
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let

200 Kč
500 Kč
100 Kč
300 Kč

