ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU – STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE IV
Odbor ekonomický a vnitřních věcí
Bokova 315, 530 03 Pardubice

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
dle § 14a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, obecně závazné vyhlášky statutárního města
Pardubic č. 7/2019, o místním poplatku ze psů (dále jen Vyhláška), a v souladu se zákonem
č. 280/2009 Sb., daňový řád, vše v platném znění

I.

ÚDAJE O DRŽITELI PSA – FYZICKÁ OSOBA

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………………………………
Rodné číslo (popř. datum narození): ……………………………………….
Telefonní číslo: )* ……………………………………………………………………
Místo pobytu (ulice, č. p., město, PSČ): ………………………………………………………………………………
Adresa pro doručování: ………………………………………………………………………………………………………
(pokud je odlišná od místa pobytu)
Typ bydlení:

□ rodinný dům

□ jiná budova

Splatnost poplatku:
□ 1x ročně
□ 4x ročně
___________________________________________________________________________
II.

ÚDAJE O PSU

Plemeno: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Pohlaví:

□ pes

Jméno psa: ………………………………………………………

□ fena
Číslo čipu: ……………………………………………….

Datum narození: ……………………………………………… Držen ode dne: ……………………………………….
Pořadí psa v držení téhož držitele: ………………….
___________________________________________________________________________

III.
OSVOBOZENÍ NEBO ÚLEVA NA POPLATKU
(skutečnosti dokládající nárok na úlevu nebo osvobození od MP dle čl. 6 Vyhlášky)
Držitel psa, který je poživatelem důchodu (jednoho či dvou z uvedených jako
jediného/jediných zdrojů příjmů), a je mladší 65 let:
□ starobní
□ invalidní
□ vdovský/vdovecký
Držitel psa je poživatelem sirotčího důchodu:

□ ano

□ ne

Držitel psa je držitelem průkazu:

□ ZTP

□ ZTP/P

Pes je z útulku, na jehož náklady přispívá statutární město Pardubice:

□ ano

□ ne

Jiné:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________
Výše poplatku: …………………………………….
(vyplní správce poplatku)
___________________________________________________________________________
Poznámka:
Prohlašuji, že údaje uvedené v ohlášení k místnímu poplatku ze psů jsou úplné a pravdivé.
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že na webových stránkách Městského obvodu Pardubice IV
(https://www.pardubice.eu/zpracovani-osobnich-udaju-mo4) jsou uvedeny informace o zpracování
osobních údajů a v pracovní době jsou k dispozici v kanceláři úřadu.

V Pardubicích dne: _______________________

)* nepovinný údaj

Podpis: __________________________

