
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem  

Odbor financí a obecního živnostenského úřadu  
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  

566 590 311, e-mail: posta@bystricenp.cz, ID datové schránky: b3mbs36  
  

  

OZNÁMENÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ OD POPLATKU ZE PSŮ  

  

POPLATNÍK  

 

Jméno a příjmení:                                                                Rodné číslo: ______________________  

Adresa trvalého pobytu: ___________________________________________________________  

Telefon*: ________________________ E-mail*: ________________________________________  

Oznamuji splnění podmínek pro osvobození od výše uvedeného místního poplatku z 

důvodu, který je uveden v OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů, čl. 6.  
Důvod osvobození (zakroužkujte):  

a) držitelem psa je osoba nevidomá, 
b) držitelem psa je osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 

upravujícího sociální služby, 

c) držitelem psa je osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
d) držitelem psa je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,  
e) držitelem psa je osoba provozující útulek pro zvířata,  
f) držitelem psa je osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis,  
g) držitelem psa je osoba, která je příslušníkem ozbrojených sborů, 
h) držitelem psa je osoba, která chová psa pro potřeby ozbrojených sborů,  

i) držitel psa sloužícího složkám integrovaného záchranného systému, který je těmito složkami 

využíván/resp. povoláván k záchranným a likvidačním pracím, 

j) držitelé psů používaných (po složení příslušných zkoušek) ke canisterapii. 

  

PŘILOŽENÉ DOKLADY:  

  

 
  

 V případě, že zaniknou důvody osvobození, pro které toto osvobození podávám, zavazuji se oznámit tuto 

skutečnost do 30 dnů a beru na vědomí, že pokud tuto povinnost poruším, nárok na osvobození zaniká. 

  

PŘÍPADNÝ PŘEPLATEK CHCI ZASLAT:  

na účet č.:                                                                /      

  

  

Dne: _______________________________________________ Podpis: __________________  

 
 

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem je správcem i zpracovatelem osobních údajů v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo 

také „GDPR“) a dále v souladu s tzv. adaptačním zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který upřesňuje 

již zavedená ustanovení „GDPR“ týkající se ochrany a zpracování osobních údajů. 

________________________________________________________________________________________________ 

* 
Nepovinný údaj 


