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24.  června  2014:  Společenství  Necipujtenas.CZ  získalo  díky  spolupráci  interních  zdrojů  z  Magistrátu
Statutárního města Ostravy dokumenty (viz příloha), které jednoznačně ukazují, jak vznikala zdejší vyhláška
o vynucování čipování č. 9   z října 2012, kdo za ní stál, jaké dezinformace byly pro její protlačení použity, kdo
naopak velmi hlasitě vůči legislativnímu čipovacímu násilí protestoval a komu také mohou např. občané v
nadcházejících  komunálních  volbách  jasně  sdělit:  NEČIPUJTE  NÁS!  Oficiální  podklady  pro  hlasování
ostravských zastupitelů z let 2012 a 2011 ukazují mj. níže uvedené velmi zajímavé skutečnosti:

I/ Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky č. 9/2012:

a/  Vynucování čipování na území Ostravy má na svědomí politické vedení městského obvodu
Ostrav  y  -Porub  y v  čele  se  zdejším Váženým panem starostou  Ing.  Lumírem Palyzou z  ČSSD a
především  Odbor  ochrany životního  prostředí Magistrátu  města  Ostravy,  který  vyhlášku dle  výše
uvedeného politického zadání zpracoval již nejméně v roce 2011. (Poznámka: Viz zápis z jednání
Komise životního prostředí Rady města Ostravy ze dne 7. listopadu 2011; Komise tehdy projednala a
doporučila  ke  schválení  výše  uvedenou  vyhlášku  -  to  vše  už  zhruba  rok  dopředu  před  vlastním
jednáním zastupitelů.)

b/  Pro zdůvodnění  povinných implantací  cizích těles  do živých těl  zvířat  a  přesvědčení  (lobbing)
zastupitelů  o  nutnosti  zavedení  čipování  byly  v  Ostravě  použity  níže  uvedené  zcela  zřetelně
nepravdivé a dokonce vyloženě nesmyslné argumenty:

1/ Povinné čipování všech psů (tzv. trvalá identifikace), kteří necestují přes hranice členského
státu Evropské unie ani nejsou využíváni  k obchodní činnosti, prý  nařizuje zákon České
republiky a  je  to  požadavek  orgánů evropského  společenství v  rámci  tzv.  osmiletého
přechodného období do 30. 9. 2012 - údajně s tím nelze nic dělat a všichni psi chovaní třeba
v domácnosti, na zahrádce v příměstské části apod. prostě musí být očipování. (Poznámka:
Společenství  Necipujtenas.CZ  hned  v  zárodku  tento  omyl  vyvrátilo a  poukázalo  také  na
nezákonnost  vynucování  implantací  mikročipů psům v případě,  že již  jsou označení  jiným
způsobem, opakovaně se netoulají, nejsou opuštění apod.)

2/  Nucení  občanů  k  nákupům  mikročipů  a  k  související  veterinární  péči  na  základě
podzákonného předpisu města prý není  uvalením žádné nové daně ani poplatku a vůbec to
nesouvisí  s  výběrem financí  za  psy  a  s  jejich  označováním.  (Poznámka:  Přitom ostravští
politici záměrně změnili vyhlášku o poplatku ze psů z roku 2010 tak, že z ní odstranili název
článku  č.  4  „Identifikace psů“  a  ten  novelou  z  roku  2011 extra  změnili  na  „Evidenční
známky“, aby se zakryl fakt:  psí známk  y slouží již po stovky let nejen k evidenci zaplacení
poplatku,  ale  především  k  označení/  identifikaci   psa pro  jeho  navrácení  při  ztrátě  zpět  k
právoplatnému chovateli; tím byla otevřena cesta k vynucení čipování jakožto jediné formy
městem uznávané identifikace zvířat  a k umlčení hlasů,  které poukazovaly na přetrvávající
nesmyslné nařízení o dvojím označení pejsků: známkou a ještě čipem + dvojí diskriminační
poplatky - tedy za známku a ještě za čip; takový stav bohužel dodnes přetrvává nejen ve stále
povinně a nezákonně čipující Ostravě, nýbrž v mnoha dalších městech ČR.)

3/ RFID mikročip představuje absolutně nezaměnitelné označení psa (?!) - prý i bez ohledu na
metody  skimmingu,  klonování,  přečipování,  přepis  čísel  přímo  v paměti  čipu,  neaktuálnost
chovatelských dat v databázích, falšování pet pasů a elektronických zápisů, znefunkčnění nebo
přímo odstranění mikročipu z těla atd. atd. 

4/ Mikročipy implantované zvířatům jsou podle důvodové zprávy údajně výhodnější z hlediska
bezpečnosti práce se psem obzvláště při kontrolách městskou policií, kdy musí strážník jakožto
cizí osoba přejíždět opakovaně čtečkou dat těsně nad srstí zvířete, než čip vůbec najde (SIC!).

5/ Vynucení čipování legislativním násilím - vyhláškou - a z toho vyplývající nařízení města
nabádající  k  povinnému  nákupu  určitého  zboží/služeb/veterinárního  ošetření  +  následné
stresující kontroly a nahánění občanů v ulicích, parcích, po lukách a na nědělních procházkách
v uvozovkách ´zcela  jistě vyřeší s konečnou platností´ jakékoliv konfliktní situace při soužití
zvířat  a  lidí  ve městě.  (Poznámka:  Ve svém důsledku jde samozřejmě o  nelegální  postup;
agresivita + konflikty podle státní i městské policie naopak vzrostly.)
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c/ Dále níže uvedené velmi sporné informace důvodové zprávy k čipovací vyhlášce města, které web
Necipujtenas.CZ již mnohokrát uváděl na pravou míru: 

1/ Čipování v uvozovkách ´vyloučí jednou pro vždy´ jakoukoliv možnou záměnu psů (!?).

2/ Jestliže je podle důvodové zprávy maximální délka dožití psa cca 15 let, pak trvanlivost a
čitelnost tetování je vůči mikročipu naprosto nedostačující.  (Poznámka: Tento názor ovšem
nebere  v  potaz  nejmodernější  formy  tetování  pod  kůži  laserem včetně  nefunkčnosti
transpondéru/čteček, výrobních vad čipů apod.)

3/ Vynucování čipování a s tím související kontroly občanů města prý  bez problémů zajistí
městská policie;  tedy jinak řečeno:  Listin  a     základních    práv a svobod,  Ústav  a   ČR,  zákon o
obecní policii, zákaz osobních prohlídek bez svolení soudce atd. nepředstavuje v uvozovkách
´vůbec  žádný  problém´;  všechny občany a  jejich  domácí  mazlíčky už  opět  v  uvozovkách
´naučíme  poslušnosti´  a  my  čipovací  plán  splníme  na  100%;  ani  myška  neproklouzne.
(Poznámka: dodnes se to samozřejmě nepodařilo.)

4/ Městské obvody si nakoupí čtečky mikročipů z výběru poplatků za psy - mělo to být max.
20 kusů čteček za 100.000,-Kč.  (Poznámka:  Ostrava má zatím 23 obvodů; město nakonec
zakoupilo 16 RFID čteček skrze městskou policii.)

II/ Ostravské městské obvody Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice, Pustkovec, Radvanice
a  Bartovice,  Hrabová,  Michálkovice,  Plesná vyjadřovaly  k  návrhu  vyhlášky  č.  9/2012  svou  nedůvěru,
korektně poukazovaly na řadu  komplikací/problémů a navrhovaly opatření, které by mohly pomoci vyřešit
soužití občanů se zvířaty ve městě pomocí nenásilných prostředků. Bohužel, většina těchto vítaných podnětů
byla nakonec ignorována.

*

Pro každého moudrého, vzdělaného a vůbec alespoň trochu rozumného občana České republiky/Evropské
unie je obzvláště zarážející fakt, že odborníci, kteří pracují na Magistrátu v Ostravě a hlavně zdejší politická
reprezentace: nedokázali najít smírné řešení pro všechny občany města a zvolili pouze násilnou variantu
vynucení čipování v duchu zářných tradic totalitních režimů. 

Je také velmi neprofesionální a dokonce šokující zjištění, že  byly k protlačení čipování při hlasování
Rady  i  Zastupitelstva  použity  vyloženě  nepravdivé  informace  o  nutnosti  implantovat  RFID
transpondéry  všem psům    tzv.  ze  zákona   včetně  zcela  mylných lhůt,  které  se  vztahovaly  pouze  na
zvířata cestující přes hranice členského státu Evropské unie, což drtivá většina domácích mazlíčků v
ČR nečiní.     Tyto argumenty posléze také většina ostravských zastupitelů bez jakéhokoliv náležitého a
odborného posouzení  nebo vůbec i  jen snahy o zjištění  pravdy automaticky v říjnu 2012 schválila
(SIC!). Takový  fakt  hodně  vypovídá  o  lidech,  kteří  v  Ostravě  zastávají  vedoucí  pozice,  jsou  do  nich
dosazování stranickými sekretariáty nebo přímo různými lobbisty. Bohužel se opět ukázalo: Politici dostali
často mandát  od občanů ve volbách a  pak  prosadili  své  s  veřejností  neprojednané    názory především
formou  legislativního  násilí.  Metody  moderní/čestné/otevřené  komunikace/dialogu  s  občany  +
přesvědčování  veřejnosti  o  výhodnosti  daného  zamýšleného  opatření  jsou  výše  uvedeným  vedoucím
představitelům  současné  ostravské  politické  garnitury  zřejmě  zcela  cizí:  nezapadaly  by  do  jejich
autoritativního stylu řízení města z dob dávno minulých.

Občané mají v roce 2014 jedinečnou šanci tohle všechno změnit: již nikdy nevolit osobnosti a ty politické
strany,  které  se  k  nim mj.  z  hlediska  vynucování  čipování  nezachovaly fér,  schvalovaly použití  násilí  i
potlačování ústavních práv/svobod vlastního lidu a chtěly vytáhnou občanům z kapes další peníze nad rámec
toho, co již velmi štědře politikům s cca desetimilardovým ostravským rozpočtem obyvatelé ČR dávají. 

Společenství webu Necipujtenas.CZ občany o této tristní situaci v Ostravě pravidelně/konzistentně již druhým
rokem informuje. 
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Obecně závazná vyhláška č. 12/2010, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města se usneslo dne 15.12.2010 vydat 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, a podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

(1) Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví místní
poplatek ze psů (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města
Ostravy.

(2) Řízení o poplatcích vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen
„správce poplatku“). Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb.,
daňový řád (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

(2) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území statutárního města Ostravy.

Čl. 3 Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů
vznik své poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou formou se považuje
řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku.

(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku
prokázat.

(3) Stejným způsobem jako v odstavci 1 je držitel psa rovněž povinen oznámit správci poplatku
každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik
osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost
nastala.

(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen uvést jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor1, 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. Dále 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 jeho podnikatelskou
činností.

Čl. 4 Identifikace psů

Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku
podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa
téhož držitele. V případě ztráty nebo odcizení vydá novou známku správce poplatku.

Čl. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy
nabyl psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému
pobytu na území statutárního města Ostravy. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní
měsíc, není-li dále uvedeno jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta,
darování, prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku
poplatkové povinnosti.
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Čl. 6 Splatnost poplatku

(1) Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu
příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.

(2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě, že držitel
psa změní trvalý pobyt nebo sídlo v rámci statutárního města Ostravy, pak platí poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému
správci poplatku.

(3) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše
poplatkové povinnosti částku 1.000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách
vždy nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.

(4) Vznikne-li poplatková povinnost po 1.3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové
povinnosti se
rovná nebo je nižší než 1.000,-- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,-- Kč, může být
poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30.9. příslušného
kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové
povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti.

(5) Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku, složenkou nebo bezhotovostním převodem
na účet správce poplatku.

Čl. 7 Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku je rozlišena podle následujících kategorií:

a) za psa chovaného v rodinném domě2,
b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a),
c) za psa chovaného v bytovém domě2,
d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c),
e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na
to, zda je jeho držitelem osoba fyzická nebo právnická,
f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e),
g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,
h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g),
i) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih a
Vítkovice,
j) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písmenem i)(neplatí pro držitele s trvalým
pobytem na adrese Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih).

(2) Sazby poplatku pro jednotlivé kategorie psů dle odst. 1 písm. a) až j) a pro jednotlivá území
městských obvodů statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(3) Za psa chovaného v rodinném domě2, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel
sirotčího důchodu, se platí sazba uvedená v příloze č. 1 pod písm. a) a b), jestliže je nižší než
sazba uvedená pod písm. g) a h).

(4) Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.

(5) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

(6) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně
odstavec 5.

Čl. 8 Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a) osoba nevidomá, bezmocná3 a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu4,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1 písm. a),
c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.

(2) Nárok na sníženou sazbu poplatku podle Čl. 7 odst. 1 písm. g) a h) má držitel psa, kterým je
poživatel důchodu invalidního nebo starobního, u něhož dochází k souběhu s vdovským nebo
vdoveckým důchodem.

Čl. 9 Navýšení poplatku
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Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10 Přechodná ustanovení

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 11 Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 6/2003, o
místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 15/2005 a 20/2006.

Čl. 12 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2011.

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík, v.r.
náměstek primátora

 

Příloha č. 1 (formát PDF - 111 KB)
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„1“ § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
„2“ § 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
„3“ § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších
předpisů
„4“ § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
„5“ například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Mapa portálu  Přístupnost  Kontakt  Webmaster

Autor: Smolík Tomáš Poslední změna: Pátek 29.04.2011 12:43

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava.
Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem
Magistrátu města Ostravy.

converted by Web2PDFConvert.com

           Necipujtenas.cz



Velikost písma: A  A  A Kontakty »     

Město a jeho orgány

Úřední deska

Magistrát

Kontakty

Hledám informace

Povinně zveřejňované
informace

Právní předpisy

Vyhlášky statutárního
města Ostravy

13/2011

Statut města Ostravy

Nařízení statutárního
města Ostravy

Veřejné zakázky

Vybrané vnitřní předpisy

Potřebuji si vyřídit

Formuláře ke stažení

Czech POINT

Dokumenty ke stažení

TiskZpět

Obecně závazná vyhláška č. 13/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
12/2010 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo  města  se  usneslo dne 7.12.2011 vydat 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, na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů:

 

Čl. 1 Změny

Obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů se mění a doplňuje takto:

(1)    Článek 3 odst. (1)  nově zní:

„Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti.
Prvním dnem této lhůty je den vzniku této poplatkové povinnosti.“

(2)    V názvu Článku 4  se slova „Identifikace psů“ nahrazují slovy „Evidenční známky“.

(3)    V Článku 7 odst. (1) písm. i) nově zní :

„ za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,
Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Úřadu městského obvodu Vítkovice,“

(4) V Článku 7 odst. (1) písm. j) nově zní:

„za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písmenem i) (neplatí pro držitele takovéhoto
psa, jestliže tento držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese Úřadu městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz).“

(5)  V Článku 8 odst. (1) písm. a) nově zní:

„osoba nevidomá, bezmocná3 a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu
ZTP/P podle zvláštního právního předpisu4.“

Poznámka pod čarou č. 4 nově zní:

„4“ zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů“.

(6)  V Článku 8 odst. (1) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písm. e) až i), která zní:

„e) příspěvková organizace zřízená městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, jestliže je pes
využíván  pro hlídání věcí užívaných touto příspěvkovou organizací,

f) osoba, která je držitelem záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné
osvědčení a zároveň má trvalý pobyt na území městského obvodu Slezská Ostrava  nebo na území
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

g) osoba, která je držitelem psa, který je využíván jako služební pes Policií České republiky,
Městskou policií Ostrava, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Vězeňskou
službou České republiky a Celní správou České republiky a zároveň má trvalý pobyt na území
městského obvodu Slezská Ostrava nebo na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,

h) osoba, která využívá psa pro léčebné účely (canisterapii), po předložení dokladu prokazujícího
tento způsob využití psa a zároveň má trvalý pobyt na území městského obvodu Slezská Ostrava
nebo na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky),

i) osoba, která je držitelem psa převzatého z útulku. Osvobození této osoby zaniká uplynutím 1
roku ode dne převzetí psa z útulku, pokud uvedená osoba nebyla již předtím držitelem tohoto
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psa a zároveň má trvalý  pobyt na území městského obvodu Slezská Ostrava.“

Zároveň se v Čl. 8 odst. (1) pod text uvedený v písm. i) doplňují věty:

„Držitel psa osvobozený od poplatku z některého  z důvodů uvedených v písm. f) – i) tohoto
odstavce je povinen správci poplatku vždy nejpozději do 31.1. následujícího roku prokázat, že
dosavadní důvod osvobození trvá, nebo že splňuje jiný z důvodů osvobození od poplatku
uvedených pod zmíněnými písmeny, jinak osvobození zaniká. Osvobození zaniká, zanikne-li důvod
osvobození.“

( 7 ) V Článku 9 se na konci věty první za slovo „výměrem“ doplňují slova „nebo hromadným
předpisným seznamem.“.

(8) „Dosavadní  příloha č. 1 obecně  závazné  vyhlášky č. 12/2010  o místním  poplatku  ze psů se
nahrazuje přílohou č. 1 této obecně závazné vyhlášky č. 13/2011, kterou se mění a doplňuje
obecně závazná vyhláška č. 12/2010 o místním poplatku ze psů“.

 

Čl. 2 Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2012.

 

Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor

Ing. Tomáš Petřík, v.r.
náměstek primátora

 

Příloha č. 1
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