Městský úřad Jaroměř
odbor plánovací a finanční

nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Ohlášení
k místnímu poplatku ze psů
Jméno a příjmení držitele:
Rodné číslo:
Adresa místa přihlášení v
obci:
Adresa pro doručování:

Datová schránka:

Číslo evidenční známky:
(vyplní správce poplatku)
Datum narození psa:

Číslo čipu:
Plemeno:

Pohlaví:

Barva:

Od kdy je pes držen:
rodinném domě, v sídle ohlašovny

Místo přihlášení držitele
psa
□

bytovém domě
okrajové části města uvedené v OZV č. 3/2019 čl. 4 odst. a)

Držitel psa je osoba starší 65 let.

Nárok na osvobození uplatněn z titulu, že držitel psa je:
□ osoba nevidomá
□ osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby
□ osoba která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
□ osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
□ osoba provozující útulek pro zvířata
□ osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
□ osoba, která psa užívá ke canisterapii nebo k záchraně osob
□ osoba, která převzala psa z útulku, a to po dobu dvanácti kalendářních měsíců od
počátku kalendářního měsíce následující po měsíci převzetí psa z útulku
□ osoba, která užívá psa ke služebním účelům
□ město Jaroměř a příspěvkové organizace zřízené městem Jaroměř
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Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku
prokázat.
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a podle nejlepšího vědomí a svědomí a jsem si
vědom/a důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
„Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU)
2016/679(GDPR) o ochraně osobních údajů. Kategorie, účel zpracování a uchovávání osobních
údajů jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na našich webových stránkách
https://www.jaromer-josefov.cz/mesto/ochrana.“
Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s tím, že informaci o způsobu zpracování
osobních údajů lze získat způsobem umožňujícím dálkový přístup (viz shora).
Nepovinné údaje (bude použito v případě nálezu psa):
Telefonní číslo: ……………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………….

V Jaroměři dne: ……………………………

Podpis držitele psa: ………………………………………
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