HOŘIČSKÝ ZPRAVODAJ
OBECNÍ ÚŘAD HOŘIČKY
ROČNÍK : VIII

PŘÍLOHA č.1

Obecně závazná vyhláška č.1/2007,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Hořičky se na svém zasedání dne 21. 2.
2007 usnesením č. 28/07 usneslo vydat na základě § 14 odst.
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s § 10 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č.
313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Hořičky touto obecně závaznou vyhláškou zavádí
místní poplatek ze psů
Čl. 2
Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik
poplatkové povinnosti do 15 dnů.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit
správci poplatku příjmení, jméno a adresu trvalého pobytu,
jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČO, jde-li o
právnickou osobu.
Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15
dnů jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí ročně:
za prvního psa 100 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč,
za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu 50 Kč.
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Čl. 4
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30.dubna. Poplatek lze zaplatit
v hotovosti na Obecním úřadě v Hořičkách. Za nově
přihlašovaného psa se v průběhu prvního roku zaplatí
8,50 Kč x počet měsíců zbývajících do konce roku.
Poplatník, podle článku 3 odst. c), zaplatí 4,50 K x počet
měsíců zbývajících do konce roku.
Čl. 5
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo
ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo držitele
průkazu ZTP/p (Zvláště těžce postižený s průvodcem).
Čl.6
Závěrečné ustanovení
1)Nebudou li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné
výši,vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem a
může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%
2)Tomu, kdo nesplní ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem nebo rozhodnutím
podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může
správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a
§ 37a zák. č.337/92 Sb., o správě daní a poplatků ve znění
pozdějších předpisů.
3)pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost
určenou obecně závaznou vyhláškou obce,lze dlužné částky
vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl. 8
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti
patnáctým dnem po vyhlášení.
ing. Zdeněk Brož v.r.
starosta

Ing. Miroslav Lev v.r.
místostarosta

Vyvěšení: 22.2.2007

sejmutí:

Obecně závazná vyhláška
č.2/2007,
o některých povinnostech chovatelů a držitelů zvířat
Zastupitelstvo obce Hořičky se svým usnesením č. 29/07 ze
dne 21. 2. 2007 usneslo vydat podle § 10 písm. a) a c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 84 odst. 2 písm. i)
obecního zřízení, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci
nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku, je:
volný pohyb zvířat a vstup se zvířaty.
Čl. 2
Zákaz volného pohybu zvířat
1) Veřejným prostranstvím v obci jsou všechny
komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

2) Volný pohyb zvířat je zakázán na veřejných
prostranstvích dle odst. 1 v současně zastavěném území
obce, dle územního plánu obce. Na těchto veřejných
prostranstvích musí být zvíře vedeno na vodítku.
Čl. 3
Zákaz vstupu se zvířaty
Vstup se zvířaty je zakázán na dětská hřiště, pískoviště ,
sportoviště a hřbitov.
Čl. 4
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou
vyhláškou lze postihovat podle zvláštních předpisů.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po vyhlášení.

ing. Zdeněk Brož v.r.
starosta

Ing. Miroslav Lev v.r.
místostarosta

Vyvěšení: 22.2.2007
sejmutí:
§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
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