
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,... 

 

 

Statutární město Ústí nad Labem 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2003, o místních poplatcích ze psů, za 

užívání veřejného prostranství a ze vstupného, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 

1/2008, kterou se mění 

a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 8/2003, o místních poplatcích ze psů, za užívání 

veřejného prostranství a ze vstupného  
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne 5.3.2009 usneslo vydat 

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 a § 14 odst. 2 zákona č. 565/90 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Článek 1 

Změna obecně závazné vyhlášky č. 8/2003, o místních poplatcích ze psů, za užívání 

veřejného prostranství a ze vstupného 
Článek 6 včetně nadpisu nově zní: 

Čl. 6 

Osvobození a úlevy 
1.   Od poplatku ze psů se osvobozují: 

a)      držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1[1]  a osoba s těžkým zdravotním 

postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního             

právního předpisu2[2], osoba provádějících výcvik psů určených k doprovodu těchto 

osob, 

b)     osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis3[3], 
c)      právnické osoby, jejichž zřizovatelem je městský obvod Statutárního města Ústí nad 

Labem nebo Statutární město Ústí nad Labem, 

d)     osoby, které se prokážou potvrzením o osvojení psa z útulku 

e)      Český stát – Policie ČR a Statutární město Ústí nad Labem – Městská policie. 

     

 2.  Držiteli, který splní podmínky pro poskytnutí úlevy dle Čl. 2 odst.2. Obecně závazné       

vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem (dále jen OZV) k trvalému označování psů       

mikročipy a vedení evidence jejich chovatelů, se poskytuje úleva od poplatku ve výši         

200,- Kč ročně na dobu 2 následujících kalendářních roků po očipování. 

       

Držiteli, který nechal psa označit mikročipem v období od 1. 1. 2004 do 19. 3. 2009  a 

přihlásil se do evidence dle Čl. 2 odst. 2. OZV o trvalém označování psů mikročipy a vedení 

evidence jejich chovatelů, se poskytuje úleva od poplatku ve výši 200,- Kč ročně na dobu 2 

následují- cích kalendářních roků.  

Úleva může být poskytnuta za života psa jen jednou a pouze držiteli psa, který má uhrazeny 

veškeré splatné poplatky ze psů.   

        

                                                 

1[1] § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 

2[2] § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

3[3] např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 



Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyvěšení (vyhlášení). 

      Bc. Jan Řeřicha v.r.                                                                              Mgr. Jan Kubata v.r. 

    náměstek primátora                                                                                 primátor města  

 


