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Obec Větřní
obecně závaznávyhláška č. lt20t2,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.llzDtl,, o místních
poplatcích'Í

Zastupitelstvo obce Větřní se na svém 11. zasedání dne 13.2.2012 usneslo vydat na
základě $ 14 odst' 2 zákona č. 565/1990 sb', o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a vsouladu s s 10 písm. d) a S 84 odst. 2 písm. h) zákona č,. 128'2a00 sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecnězávaznou vyhlášku:

ct. t
Změnová ustanovení

1)

obecně závazná vyhláška obce Větřní é. 112011 ,,o místníchpoplatcích"*_31194!
takto:

čl. 1, odst.í, písm. e) se zrušuje
cl. 7, odst. í. se měnÍ takto;
(1)

od poplatku ze psů je osvobozen džitel psa, kteým je osoba nevidomá, bezmocná a

osoba s těŽkým zdravotním postižením, která je dŽitelem průkazu ZTP|P podle zvláštního
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
Útulek zřizený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost
drŽeni a pouŽívání psa zvláštníprávní předpiss.

ct.12, odst.

í písm. a) se mění takto:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těŽkým zdravotním postiŽenÍm, které jsou drŽiteli
průkazu zTPlP podle zvláštního právního předpisu a jejich prŮvodci

Čast vl.

-

ěl.25,26,27,28,29 se zrušují

čl. st se mění takto:
(1)

Nebudou_li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

"

(2)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.23

(3)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatkŮ můŽe obecní
úřad zvýšit až natrojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku.2a

2|

ostatníustanoveníobecně závazné vyhlášky i.112011 ,,o místních poplatcích"
zůstávají beze změn v platnosti.

čl. z
Účlnnost
Tato obecq-e závazná vyhláška nabývá účinnostipatnáctým dnem po dni
'..\'
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lng. Pavel Štinol
místostarosta
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