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Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
Ikteroll se zavádí místní poplatek za povolení vjezdu s motorovým
do vybraného místa v obci

vozidlem

Zastupitelstvo
obce T ehovec vydalo dne 16.6.2009 podle ustanovení
§ 14 zákona
c,
565/1990
Sb., o místních
poplatcích.
ve znění pozdějších
předpisů
a v souladu
s usranovením
§ 10 a § 34 zákona Č. 128/2000 Sb .. o obcích (obecní zřízení). ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou V) hlášku.

ČI. I
Z<íkladní ustanovení

1) Obec Tehovec zavádí a vybírá m.stní
do vybraného místa v obci.

poplatek

za povolení

vjezdu

s motorovým

vozidlem

:2) Vvkon
správy místního
poplatku provádí Obecní úřad v Tehovci.
Na řízení
o poplatcích s e VZt:U1Ujczáko.i :. 337.'1992 ~;J .. o správě daní a poplatků. ve znění pozdějších
předpisů.
není-Ii zákonem
Č. 565/1 )90 Sb.
o místních poplatcích.
ve znění pozdějších
předpisů, stanoveno jinak

Ci.

2
poplatku

Předmět

Poplatek se vybírá Z2. vydání povolení k vjezdu s motorovýrn
vozidlem do vybraného
místa v obci, do kterého je jinak vjezd zakázán dopravu: značkou B 1 .Zákaz vjezdu všech
vozidel (v obou směrech)",
pod kterou je umístěna dodatková tabulka E12 s textem ..Vjezd
pouze na povolení Ooecního
úiadu Tehovec".
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Oznamovací
I) Oznamovací
povinnost
úřadu Tehovcc oJ vydáni povolení

!
_

povinnost

poplatníka je splněna
k vjezdu s motorovým

podáním písemné žádosti obecnímu
vozidlem do vybraného místa.

2) Písemnou žádost o vydání povolení k vjezdu s motorovým
vozidlem do vybraného
místa podají osoby uvedené v čl. 5 '1 další osoby, v případě odůvodněné
potřeby průjezdu
vybraným místemv obci .. kde je vjezd zakázán dopravní značkou uvedenou v čl. 2.

3) Při plnění oznamovací
povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku
příjmení. jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo a státní poznávací značku
(registrační
značku)
vozidla.
O vydání
povolení
k vjezdu
s motorovým
vozidlem
do vybraného místa rozhoduje zastupitelstvo obce.

ČI. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí:
a) za vozidlo a týden 50 Kč
b) za vozidlo a měsíc 100 Kč

(:) za \ ozidlo

ie!

rok SOC, Kč

Ci.
Pop'aiek je splatný scučasně
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Splatnost

poplatku

s vydáním

povolení.

Osvobození

od poplatku

Od poplatku j sou osvobozeny:
a) fyzické osoby, které mají trvalý pobyt v obci nebo vlastní nemovitost ve vybraném
místě. osoby jim blízké. manželé těchto osob a jejich děti. dále osoby. které jsou

b)

držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.
fyzicl.é nebo právnické
osoby, které
hospodářské
činnost i.

ve vybraném

CI.
Ustanovení
Pokud poplatník

nesplní

místě užívají

nernovitost

ke své

6
společná

svoji oznamovací

povinnost

vyplývajicí

z této vyhlášky

nebo

uloženou rozhodnutím podle zákona č.J37/1992
Sb .. o správě daní a poplatků.
ve znění
pozdějších předpisů. může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění
ve smyslu ustanovení ~ 37 a § 37a citovaného zákona.

Účinnost
Tato obecně závazná

vyhláška

nabývá

účinnosti

dnem vyhlášení.
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JUDr. Pavel Túma
místostarosta obce

iloš Nečas
starosta obce

