Statutární město Ostrav
Úřad městského obvodu Hrabová
odbor financí a správy majetku

Přihláška Fyzická osoba

Přihláška 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 Ostrava č. 19/2019 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších změn a doplňků a v souladu se
zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů)

1. Držitel psa
jméno, příjmení
titul:
datum
narození:
trvalý pobyt:

sazba
poplatku:

byt*

rodinný dům*

úřední adresa*

* nehodící seškrtněte

2. Údaje o přihlašovaném psu
plemeno:

datum narození:

barva:

pohlaví:

od kdy je
pes držen:

evidenční číslo
čipu:

den označení
psa

číslo známky:

3. Osvobození a úlevy
Osvobození:
- jsem osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- jsem osoba, provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených
v odstavci 1 písm. a),
- jsem osoba, která provozuje útulek pro zvířata,
- jsem osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis (např. zákon o myslivosti).
Snížená sazba:
-
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jsem poživatelem
o invalidního důchodu,
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o starobního důchodu
o vdovského nebo vdoveckého důchodu
o sirotčího důchodu.
4. Nepovinné údaje:
telefon:
e-mail:

Byl/a jsem seznámen/a s tím, jakým způsobem bude nakládáno s mými údaji a detailnější
informace jsou na webu – www. ostrava-hrabova.cz.

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a pravdivě.

V Ostravě – Hrabová, dne:

-----------------------------podpis

Vyhrazeno pro záznamy ÚMOb
známka číslo:

sazba:

poznámky:
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vyměřeno dne:

