OBEC ZDIBY

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

Zastupitelstvo obce Zdiby schválilo usnesením č. 109/10/2020 ze dne 28.12.2020, následující
vyhlášku:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE ZDIBY Č. 4/2020,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku
za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace v rámci stavby „„Rozšíření
ČOV Zdiby“, a to konkrétně na stavbu: (i) Odpad ČOV – stoka O PRAGMA SN12 DN 400 v celkové délce
894,47m; (ii) Propojovací potrubí KG 415 v celkové délce 15,20m; (iii) Přeložka Přemyšlenského potoka v
celkové délce 89,87m; a (iv) Dešťová kanalizace KG 150 včetně výústního objeku v celkové délce 20,70m a
KG 200 včetně výústního objektu v celkové délce 17,10m“, která byla přijata usnesením zastupitelstva obce
Zdiby č. 58/5/2019 ze dne 19.12. 2019 (dále jen „vyhláška č. 8/2019“).
Tuto obecně závaznou vyhlášku vydává zastupitelstvo obce Zdiby na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), 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:
Hlava I.
Novela vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho
připojení na stavbu kanalizace v rámci stavby „„Rozšíření ČOV Zdiby“, a to konkrétně na stavbu: (i) Odpad
ČOV – stoka O PRAGMA SN12 DN 400 v celkové délce 894,47m; (ii) Propojovací potrubí KG 415 v celkové
délce 15,20m; (iii) Přeložka Přemyšlenského potoka v celkové délce 89,87m; a (iv) Dešťová kanalizace KG 150
včetně výústního objeku v celkové délce 20,70m a KG 200 včetně výústního objektu v celkové délce 17,10m“,
která byla přijata usnesením zastupitelstva obce Zdiby č. 58/5/2019 ze dne 19.12. 2019 (dále jen „vyhláška
č. 8/2019“),
se mění takto:
1)
2)

3)

4)
5)

K názvu obecně závazné vyhlášky se doplňuje nový text: „ve znění obecně závazné vyhlášky obce Zdiby
č. 4/2020“.
V záhlaví se text za středníkem „kterou vydává ve smyslu ustanovení“ nově nahrazuje textem „Tuto
obecně závaznou vyhlášku vydává zastupitelstvo obce Zdiby na základě“ a dále se za slovo „o obcích“
nově vkládá text v závorce „(obecní zřízení)“
V záhlaví se za název vyhlášky a zákonné oprávnění doplňuje nový text: „Schváleno: Usnesením
zastupitelstva obce Zdiby č. 58/5/2019 ze dne 19.12.2019“ a „Změna: Usnesením č. 109/10/2020 ze dne
17.12.2020“.
V článcích 1, 2, 4, 6, 9 a 11 se odstraňuje číslování odstavců.
V článku 2 se text: „Pro obec Zdiby vykonává řízení o poplatku Obecní úřad Zdiby 2(dále jen „správce
poplatku“), při kterém postupuje dle platné legislativy.3“ nahrazuje textem takto: „Správcem poplatku

6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

je Obecní úřad Zdiby (dále jen „správce poplatku“). Správce poplatku při správě poplatku postupuje
v souladu s platnou a účinnou legislativou. 3“
V odstavci 3.2 se v č.j kolaudačního souhlasu opravuje chyba v psaní vypuštěním třetího písmene v č.j.,
a to písmene „N“
V odstavci 5.1. se v odkazu na článek „6.1.“ nahrazuje novým odkazem na článek „6“ a dále, slovo „účel“
před závorkou se nahrazuje slovem „účelu“ a dále se text v závorce „obdobné listině této stavby“
nahrazuje textem „obdobném správním aktu“.
V odstavci 7.2. se termín „30.11.2020“ nahrazuje novým termínem a to: „30.4.2021“.
V článku 8 se bez náhrady vypouští odstavec 8.6.
V odstavci 10.2. se vypouští slova „nebo neodvedené“ a na konec věty za slovo „poplatku“ se nově
doplňuje „sledujícím jeho osud“.
V poznámce pod čarou č. 1 pod čarou se odstraňuje text v závorce: „(dále jen „zákon o oceňování
majetku“)“
V poznámce pod čarou č. 2 pod čarou se odstraňuje text v závorce „(dále jen „zákon o místních
poplatcích“)“.
V poznámce pod čarou č. 3 pod čarou se před text nově vkládá slovo „Zejm.“ a dále se za první uvedený
text “ „ve znění pozdějších předpisů“ nově vkládá čárka a písmeno „a“.
V poznámce pod čarou č. 4 se text „o oceňování majetku“ nově nahrazuje textem „č. 151/1997 Sb.,
o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů“.
V poznámce pod čarou č. 5 se text „zákona o místních poplatcích“ nově nahrazuje textem „zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“.
V poznámce pod čarou č. 6 se text „zákona o oceňování majetku“ nově nahrazuje textem „zákona č.
151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů“
V poznámce pod čarou č. 7 se text „zákona o místních poplatcích“ nově nahrazuje textem „zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“.
V poznámce pod čarou č. 8 se text „zákona o místních poplatcích“ nově nahrazuje textem „zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“.
V poznámce pod čarou č. 9 se text „o místních poplatcích“ nově nahrazuje textem „zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů“.
Hlava II.
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.
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Vyhláška byla vyvěšena dne:
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