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OHLAŠOVACÍ POVINNOST - ZMĚNA 

POPLATNÍKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ 
stanovená § 4 vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění, a registrační (poplatková) 

povinnost podle § 14a zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění: 
 

správce místního poplatku: Gabriela Chamrová, tel. 722 97 47 65, podatelna@dchabry.cz 
 

jméno a příjmení poplatníka, 
obchodní firma, popř. název 

 

 

adresa trvalého bydliště nebo 
sídla 

 

 

adresa pro doručování  
(je-li odlišná) 

 

 

IČ / rodné číslo  

telefon a/nebo e-mail  

 

pes – číslo přidělené evidenční známky  

 

původní ohlašovací ze dne  

 

nahlašovaná změna v údajích 
uvedených na původní ohlašovací 
povinnosti 
(Příklad: 
- „Dne x.x.xxxx mi byl přiznán 
starobní důchod, který je mým 
jediným příjmem“ 
- „Od x.x.xxxx změna adresy pro 
doručování na …………“ 
apod.)  

 

 
 

datum: podpis / razítko: 
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ZÁZNAMY SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU 
(nevyplňujte) 

 

psovi byla přidělená nová evidenční známka         NE  ANO  nové číslo  
 

nová roční sazba místního poplatku činí od  Kč 
 
 

Poučení: Poplatek je dle § 5 vyhlášky č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, 
splatný nejpozději do 31.3. kalendářního roku, pokud nečiní více než 600,- Kč, nebo ve 
dvou stejných splátkách vždy k 31.3. a 31.8. kalendářního roku, činí-li více než 600,- Kč. 
 
Místní poplatek je možno hradit v pokladně ÚMČ Praha-Dolní Chabry, poštovní 
poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet MČ Praha-Dolní Chabry č. 

 
2000704349/0800 vedený u ČS, a.s. 

 

vždy s uvedením variabilního symbolu 1341 
 

 

 
 

 
 


