Městský úřad Vrbno pod Pradědem,
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz,
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor finanční

Odhlášení psa z evidence místního poplatku ze psů.

1. Jméno a příjmení držitele psa :…………………………..………………………....… rodné číslo :……..……………...
2. Ulice : …….……………………………………............................ Číslo popisné/orientační :.…...……………....
3. Obec : ……………….……..……………………………….......... Část obce :………………………….PSČ :………………….
4. Kontaktní adresa, nebo adresa provozovny u právnické osoby :

….……………………..…………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plemeno psa

Pohlaví

Stáří

Barva

…………………………….…

………………..

……………….

……………………….

…………………………….…

………………..

……………….

……………………….

Psa odhlašuji ke dni : …………………….…………. z důvodu:







úhynu *
utracení *
zaběhnutí
darování novému majiteli
přestěhování
předání novému majiteli

Nový majitel psa:
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………………………………………………..…..
Adresa : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Email: ……………………………………………………………………………. Telefon : …………………………………………..
Plemeno psa: …………………………………………………………..
Pohlaví psa: ……………………………………………………………..

Městský úřad Vrbno pod Pradědem,
Nádražní 389, 793 26 Vrbno pod Pradědem
Telefonní číslo: 554 795 111, Elektronická podatelna: podatelna@vrbnopp.cz,
Datová schránka: znnbahx, IČ: 00296457, Vyřizuje: odbor finanční

Evidenční známka psa č.: …………………………… vrácena / nevrácena
V případě nevrácení evidenční známky beru na vědomí, že známka je nepřenosná na jiného psa a
její další používání je považováno za zneužití, za což hrozí sankce.

(* v případě úhynu psa nebo utracení, musí být doložen doklad od asanačního ústavu nebo
veterinárního lékaře )

Nedoplatek ve výši ............................. Kč uhradím nejpozději do .....................................

Výše uvedené povinné osobní údaje jsou získávány na základě právní povinnosti vyplývající ze
Zákona č. 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích.
Současně čestně prohlašuji, že jsem si vědom(a) trestněprávních následků, které by mě
dle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, postihly
v případě uvedení nepravdivých údajů.

Ve Vrbně pod Pradědem dne …………………………

……….………………………………………...
vlastnoruční podpis držitele psa

Zpracovávání nepovinných osobních údajů: Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty
poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e)
Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti.
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte)
Email:

Tel:

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší
a kvalitnější komunikace s poplatníkem.
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu
vyřízení příslušné agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty.
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce
https://www.vrbnopp.cz/cs/obcan/povinne-zverejnovane-informace.html

naleznete

na:

