Obecně závazná vyhláška města Vlašimi č. 4/2011

Město Vlašim
Obecně závazná vyhláška č. 4/2011,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Vlašimi se usneslo na svém zasedání dne 20.06.2011 vydat na základě
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“),
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 1/2011:
I.

V čl. 5 Sazba poplatku odst. 1 písm. g) zní:
g) Za psa, jehož držitelem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná
k podnikání na území města a místních částí ………………………. 350 Kč.

II.

V čl. 7 odst. 2 písm. b) zní:
b) Osoba, která se prokáže potvrzením vydaným Městskou policií Vlašim, že si osvojila
ztraceného nebo opuštěného psa na území města Vlašimi, je od poplatku
osvobozena na stanovenou dobu. Tato doba činí 2 roky a počíná běžet od prvého
dne následujícího měsíce, kdy se stane držitelem takového psa, nebo ode dne
následujícího měsíce, kdy tento pes dovrší stáří 3 měsíců. Po uplynutí doby 2 let platí
držitel psa místní poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu zůstatku
kalendářních měsíců v daném roce. Poplatek se platí do 15 dnů ode dne po uplynutí
doby, po kterou je držitel psa od poplatku osvobozen.

III. Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po dni vyvěšení
na úřední desce.

Mgr. Luděk Jeništa, v. r.
starosta
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Karel Kroupa, v. r.
místostarosta

