Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 95/9/2020
ze dne 24.9.2020

k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních
poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2019.
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.

Vydává,
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od patnáctého dne po dni
vyhlášení:
Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 3/2020, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 6/2019, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

II. Zrušuje
Ke dni nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky dle článku I tohoto usnesení
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 6/2019.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Projednáno s:
Přílohy:
Na vědomi:

JUDr. Eva Slavíková, starostka
OÚ Zdiby
MV ČR
č. 1 – Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místních poplatcích, ve
znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2019
- vyvěšením na úřední desce Obec Zdiby
- občané prostřednictvím www.obeczdiby.cz
- Obecní úřad

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 95/9/2020
Zastupitelstvo obce Zdiby schválilo dne 18.12.2013, usnesením č. 13/12/13, vydání obecně
závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních poplatcích. Předmětná vyhláška řešila souhrnně
poplatkové povinnosti pro různé situace, a to (i) Poplatek ze psů, (ii) Poplatek za užívání
veřejného prostranství, (iii) Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj [….], (iv) Poplatek za
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce, a (v) Poplatek z ubytovací
kapacity.
Předmětná vyhláška byla jako celek novelizována vydáním nových OZV a současně zrušením
jednotlivých částí OZV č. 4/2013, o místních poplatcích, a rozdělena dle jednotlivých poplatků
vyhláškami č. 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 a 8/2019, a to usnesením ZO
č. 57/5/2019 ze dne 19.12.2019.
Po provedené změně se tak OZV č. 4/2013, o místních poplatcích, vztahuje již pouze k poplatkům
za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce. Na základě posouzení takto
vzniklé („zbytkové“) vyhlášky a po konzultaci s odpovědnými pracovníky Ministerstva vnitra,
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru Praha byla shodně konstatována, v jí
řešené věci, vysoká míra rizika shledání této vyhlášky za v rozporu se zákonem.
Z uvedených důvodů je tak předkládán návrh na její úplné zrušení.

Příloha důvodové zprávy:

OZV č. 4/2013 ve znění OZV č. 6/2019

OBEC ZDIBY
Obecně závazná vyhláška
obce Zdiby
č. 3/2020,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místních
poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne 24.9.2020 usneslo vydat na
základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/2019.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

.............................................
Mgr. Beata Sabolová, LL.M.
1. místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

..........................................
JUDr. Eva Slavíková
starostka

OBEC ZDIBY

Obecně závazná vyhláška č. 4/2013,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Zdiby se na svém zasedání dne 18. prosince 2013 usnesením č.
13/12/13 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):
Ve znění:
vyhlášky č. 3/2019 ze dne 19. 12. 2019
vyhlášky č. 4/2019 ze dne 19. 12. 2019
vyhlášky č. 5/2019 ze dne 19. 12. 2019
vyhláška č. 6/2019 ze dne 19. 12. 2019
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Zdiby zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky"):
a) zrušeno,
b) zrušeno,
c) poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce,
d) zrušeno
(2) Správcem poplatku je obecní úřad.
ČÁST II.
zrušeno

ČÁST III.
zrušeno
ČÁST IV.
zrušeno
ČÁST V.
POPL ATEK Z A P OVOLE NÍ VJEZDU S MOTOROVÝM VOZIDLEM DO
VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ OBCE
ČI. 22
Předmět poplatku
(1) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem s hmotností
nad 3,5 t do vybraných míst a částí obce (dáte jen „vybraná místa").

(2) Vybranými místy jsou místa, do kterých je jinak vjezd zakázán dopravní značkou B 13
„Zákaz vjezdu motorových vozidel s nosností nad 3,5 t."
(3) Povolení k vjezdu se vydává na značku motorového vozidla a příslušnou státní
poznávací značku („SPZ").
(4) Povolení se nevydává motorovým vozidlům s hmotností nad 18 t.
Čl. 23
Poplatník
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce platí fyzická
nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst. Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve
vybraném místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném
místě užívají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou držiteli
průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci.
Čl. 24
Oznamovací povinnosti
(1) Oznamovací povinnost poplatníka je splněna podáním písemné žádosti k povolení vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst správci poplatku. U jednorázového vjezdu se
písemná žádost nepožaduje.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku údaje podle
čl. 33 této vyhlášky.
Čl. 25
Sazba poplatku
Sazba poplatku23 za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem s nosností nad 3,5 t do
vybraných míst činí:
a. za povolení vydané na 1 den
20,- Kč
b. za povolení vydané na 1 týden
100,- Kč.
c. za povolení vydané na 1 měsíc
500,- Kč
d. za povolení vydané na 1 rok
4.000,- Kč
Čl. 26
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný při převzetí povolení k vjezdu do vybraných míst.

ČÁST Vl.
zrušeno

ČÁST VII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 33
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresy pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem Oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c. údaje rozhodné pro stanovení poplatku
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu
od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou, nárok na osvobození nebo
úlevu od tohoto poplatku zaniká.
Čl. 34
zvýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku sledujícím jeho osud.
Čl. 35
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Zdiby č. 2/2007 ze dne 6.3.2007, o místních
poplatcích, a vyhláška obce Zdiby č. 4/2007, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2007,
o místních poplatcích, ze dne 17.5.2007.

Čl. 36
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího
vyhlášení.
Zdeněk Jurkeník, v. r.
1. místostarosta

MUDr. Markéta Hellerová, v. r.
starostka

Vyhláška byla schválena ZO dne: 18. prosince 2013 Vyhláška byla vyvěšena dne: 8. ledna
2014 Vyhláška byla sejmuta dne:
Vyhláška nabyla účinnosti dne:
Vyhláška byla odeslána na MY dne: 8. ledna 2014

