
                                    ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
                                             MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE V 
                                                                           odbor ekonomický 
                                                                 Češkova 22, 530 02 Pardubice 

                  Ohlášení k místnímu poplatku ze psů 

dle § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č. 
7/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020, a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů 

I. Poplatník 
 

Jméno a příjmení (název u právnické osoby):  
Rodné číslo:  
 
Místo pobytu – ulice, čp. město, PSČ (sídlo u právnické osoby): 
 
Adresa pro doručování (vyplnit pouze liší-li se od trvalého bydliště): 
 
IČ (vyplnit pouze u právnické osoby nebo u fyzické osoby podnikatele): 
Osoba oprávněná jednat za PO: 
Čísla účtů (sloužících k podnikání) vč. kódu banky, (vyplňuje pouze fyzická, nebo právnická osoba, která je 
podnikatelem): 
 
Typ bydlení:    □ rodinný dům                   □ jiná budova  
 
Splatnost poplatku:  □ 1x ročně                           □ 4x ročně    
 
Držitel psa mladší 65 let je poživatelem důchodu (jednoho či dvou z uvedených jako jediného zdroje příjmů):                                                   
□ starobní                           □ invalidní    □ vdovský/vdovecký     
 
Držitel psa je poživatelem sirotčího důchodu:   □ ano                                  □ ne   
 
Držitel psa je držitelem průkazu:   □ ZTP                                 □ ZTP/P 
___________________________________________________________________________________ 
 

II. Pes 
Plemeno:          Jméno psa: 
 
Datum narození psa:                    Od kdy je pes poplatníkem držen: 
Číslo čipu:       Číslo ev. známky:  
Pořadí psa v držení téhož držitele:    Počet psů v držení celkem: 
___________________________________________________________________________________ 

III. Osvobození nebo úleva na poplatku 
(jiné skutečnosti dokládající nárok na úlevu nebo osvobození od místního poplatku dle čl.6 Obecně závazné 
vyhlášky č.7/2019, o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2020) 
 
 

IV. Další údaje rozhodné pro stanovení poplatku 
 
Prohlašuji, že údaje uvedené v ohlášení k místnímu poplatku ze psů jsou úplné a pravdivé. 

Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že informace o zpracování osobních údajů naleznu 
https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo5 a v pracovní době jsou k dispozici na kanceláři úřadu. 

 
V Pardubicích dne:     Podpis: 
 

Vyplní správce    Výše poplatku:    Variabilní symbol: 

https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo5

