
Upozornění pro majitele psů

Podle  zákona  č.565/1990Sb.,  o  místních  poplatcích,  ve  znění 
pozdějších  předpisů  a  podle  obecně  závazné  vyhlášky  města  Sobotka 
č.1/2011 o místních poplatcích,  žádáme majitele psů o uhrazení poplatku 
ze psů na r. 2019. 
Poplatková povinnost  se  odvozuje  od trvalého pobytu  držitele  psa a 
vzniká držiteli v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal 
držitelem psa staršího tří měsíců.  
1) Sazba poplatku ze psů za kalendářní rok  a jednoho psa činí:

a) 220,-Kč pro psa drženého v Sobotce v rodinném domě
b)  100,-Kč  pro  psa  drženého  v  Sobotce  v  částech  Čálovice,  Kdanice, 
Lavice, Spyšova, Staňkova Lhota, Stéblovice. Trní a Zajakury v rodinném 
domě.
c) 450,-Kč v panelových či bytových domech (3 a více bytů)
d)  450,- Kč za psa drženého k  podnikání (ostraha objektů, ...)

2)  Pokud  je  však  držitel  (trvalým  pobytem  Sobotka,  část  Sobotka) 
poživatelem  invalidního,  starobního,  vdovského  nebo  vdoveckého 
důchodu anebo poživatelem sirotčího důchodu, který je jediným zdrojem 
jeho příjmu, činí sazba poplatku 200,-Kč.

3)  Sazba  poplatku  za  druhého  a  každého  dalšího  psa  téhož  držitele  se 
zvyšuje o 50% sazby výše uvedené. 

4) Poplatek je splatný jednorázově nejpozději  do 15.  března 2019 na 
MěÚ  Sobotka  (v  přízemí  č.dveří  1  –  podatelna)  nebo  na  účet  č.19-
3821541/0100, VS 1341000, kde namísto 000 uveďte číslo popisné a ve 
zprávě pro příjemce uveďte příjmení držitele, případně Vám konkrétní VS 
na  požádání  sdělíme.  Předvyplněné  složenky  nebudou  nadále 
držitelům psů rozesílány!

Případné dotazy na telefonním čísle 493544381, Jana Matyášová, podatelna.

Nebudou-li  poplatky zaplaceny včas a ve správné výši,  bude se 
správce poplatku  řídit  dle  §  11,  odst.1   zák.č.  565/1990 Sb.  ve  znění 
pozdějších předpisů (dále  jen zákon o místních poplatcích)  a  vyměří 
poplatníkovi poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Podle § 11 
odstavce 3 zákona o místních poplatcích, včas nezaplacené poplatky 
může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek.  

Pokud jste již  poplatek uhradili,  žádáme Vás o předložení dokladu o 
zaplacení.  Pokud nastala změna v počtu držených psů, oznamte tento údaj 
na ohlašovně.

Jana Matyášová
správce poplatku


