Datum vzniku poplatkové povinnosti:
a) dovršení stáří psa 3 měsíců, nebo
b) započetí držení psa staršího

Datum vzniku poplatkové povinnosti:
a) dovršení stáří psa 3 měsíců, nebo
b) započetí držení psa staršího

Datum ukončení poplatkové povinnosti

Datum ukončení poplatkové povinnosti

Důvod ukončení:

Důvod ukončení:

Nárok na osvobození od místního poplatku ze psů

Od poplatku ze psů je osvobozena:

(požadované osvobození zaškrtněte a doložte
kopii příslušného dokladu k prokázání nároku)

Nárok na osvobození od místního poplatku ze psů

□
□

osoba nevidomá

□

osoba, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P

□

osoba provádějící výcvik psů k
doprovodu těchto osob

□
□

osoba provozující útulek pro zvířata

osoba závislá na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího
sociální služby

(požadované osvobození zaškrtněte a doložte
kopii příslušného dokladu k prokázání nároku)

osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis

Další doklady:

Fotografie psa (nepovinné)

Od poplatku ze psů je osvobozena:

□
□

osoba nevidomá

□

osoba, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P

□

osoba provádějící výcvik psů k
doprovodu těchto osob

□
□

osoba provozující útulek pro zvířata

osoba závislá na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího
sociální služby

osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis

Další doklady:

přiložena

-

nepřiložena

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro správu místního poplatku ze psa.

Podpis držitele psa ……………………………………

Fotografie psa (nepovinné)

přiložena

-

nepřiložena

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro správu místního poplatku ze psa.

Podpis držitele psa ……………………………………

Registrační karta
Držitel psa

Registrační karta

Pes

Držitel psa

Pes

Titul, jméno, příjmení:

Plemeno:

Titul, jméno, příjmení:

Plemeno:

Datum narození:

Jméno:

Datum narození:

Jméno:

Adresa trvalého pobytu:

Pohlaví:

Adresa trvalého pobytu:

Pohlaví:

Adresa současného pobytu, je-li
odlišná od trvalého pobytu:

Datum narození, příp. věk:

Adresa současného pobytu, je-li
odlišná od trvalého pobytu:

Datum narození:

Adresa fyzického umístění psa:

Zbarvení:

Adresa fyzického umístění psa:

Zbarvení:

Telefon:

Zvláštní znamení:

Telefon:

Zvláštní znamení:

E-mail:

Číslo čipu/tetování:

E-mail:

Číslo čipu/tetování:

Způsob kontaktu v případě
ztráty psa:

Registr čipu (www):

Způsob kontaktu v případě
ztráty psa:

Registr čipu (www)

Číslo známky:

Číslo známky:

Místo pro vylepení samolepky s čárovým kódem čipu:

Podpis držitele psa………………………..

Datum ……………………

Místo pro vylepení samolepky s čárovým kódem čipu:

Podpis držitele psa………………………..

Datum ……………………

