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l. Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů“
s účinností od 1.1.2020 v předloženém návrhu.

2. Zdůvodnění:
Finanční odbor předkládá radě města k projednání Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů. Tato OZV vychází z novely zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve
znění pozdějších předpisů. Sazba poplatku za psa zůstává dlouhodobě beze změny.
Ve stávající OZV byla stanovena úleva ve výši 25% ze sazby z poplatku v případě, že
dobrovolně označili své zvíře mikročipem. Tato úleva bude novou vyhláškou zrušena, a to
z důvodu povinnosti čipování psů dle novely veterinárního zákona. Od 1.1.2020 bude pro
všechny majitele psů platit povinnost označovat psy mikročipem bez něj bude očkování proti
vzteklině neplatné.
Návrh obecně závazné vyhlášky byl konzultován s Ministerstvem vnitra ČR - odbor dozoru a
kontroly veřejné správy, Oddělená dozoru Ústí nad Labem.
Výtah § 12 zákona o obcích
(1) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen "právní předpis obce") musí být
vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že se právní
předpis obce vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem vyhlášení právního
předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho může obec uveřejnit právní
předpis obce způsobem v místě obvyklým.
(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit
dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

Rada města Žatce na svém jednání dne 2.12.2019 přijala usnesení č. 871/19 v tomto znění:

871/19 OZV o místním poplatku ze psů
Rada města Žatce projednala a doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit „Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatků ze psů“ s účinností od 01.01.2020 v předloženém
návrhu.
3. Příloha:
- Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

