obecně závazná vyhláška ě. 3/2008'
o místnim poplatk! za povoleni k vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částíobce.
Zastupitelstvo obce Žd'áÍ se na svérn zasedánídne'13 12.2oo8 usnesenlm č' 10/o9/o8 usneslo
Vydat na základě zákona č. 565/1990 sb'' o místníchpop atcích, Ve zněnÍ pozdějších předplsú' a
v souladu se zákonem č. 12gl200o sb'' o obcich (obecní zřízenÍ)' ve znění pozdějších předpisů' tuto
obecně záVaznou Vyhlášku:
Čl' 1
ÚvodnÍ ustanovení
obec Ždár lou1o obecně závaznou vyh]áŠkou (dále jen ',Vyhláška'') zavádi míslnípop a1ek za vydáni
povoleni k vjezdu s moloíovým vozidlem do vybraných mist na katasllá nirn územíobce (dá]e jen poplalel') '|a
to:

a)

komunikace mezi obci Ždár ( od nádže sláVek ) po silnici kř lu373 a zpět viz' přiloha č 1 této
Vyhlášky' Usek označen dopÍavni značko! B1 ( zákaz ýjezdj vŠechr.otoÍových Vozide ) doplněna
dodalkovou 1ábulkou E12 steíem.Vjezd na povoleni oÚ Ždár a občanům Ždáru. PelÍovjc Němčic a
Vozidlům Zemspolu a.s. povo]en'''

b)

z míslni komunikace za RD č 19 směÍem k vodni nádrži obola viz'přiloha č' 2 léto Vyhlášky. Úsek
označen dopíavní značkou 81 ( zákaz ýjezdu vŠech motorových vozdel ) dop něna dodaikovou labulkou
E12 s lexteÍn ' Vjezd na povoleni oÚ Ždár a Vlaslnikům, užVatelůr.přilehlých pozer.ků povolen''
Čl' 2

ohlašovacípovinnost

oh ášovací povinnosl poplatníka je sp něna podánim Žádosli (i ústni) k povoleni Vjezdu' Při plněni oznamovací
povlnnostlje poplatník povinen, jde li o Íyzickou osobu, sdělit spráVci poplalku příjmeni, jnréno a adresu líValého
pobytu' nebojde'l]o pÍávnickou osob!, názevÍlrmy, sídlo a Č'.

Čl' 3

a)
b)

sazbá poplatkll

základnidennísazba

paušáhi čáslka íočni

20,_ Kč
250,_ Kč

Čl' 4

SPlatnost PoPlatku

PoplatekjespatnýsoučasněsVydánímpovoení kteíéje piiloho č.3 této Vyhlášky a lo zplavidla

spláVce

a)
b)

c)
d)

poplalku'

Čl' 5
Osvobozeny od PoPlatku jsou
Fyz]cké osoby, kteÍójsou dÍžleiprůkazu ZTP a ZTPIP a ]ejich pÍůVodci

Fyz]cké, nebo právnické osoby' které Ve Vybraných mistech UŽívaji nemoviiosti ke sVé hospodářské
činnos1j

Fyz]cké, nebo práVn]cké osoby' které zajišťujíodstranění haváí í inŽenýÍských síti
zzs' SÚS Jl\lK, pohřebni s uŽba a spoje'

Vozidel po]ic]e, Hzs,

Čl 6

Doplňující ustanoveni

a) obecŽdárna úsecích uvedených Včl'1 pism. a) a b) nezaj
b) Doba platnosti poplatku jejeden Íok od data vydání

šťuje v Ž nrnim období údžbu'

Čl'7

zrušovací ustanovenÍ

Zrušuje se VyhláŠka č' 6/2ao5' o nÍsÍnin paplalku
la|o vy_láŠl.a nabývá Lcirno.I d^eT zveře něni
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Při|oha č. l _ ol'ecně

'ávazné

l'vh|áškv č. 3/2008

Němčice

Ža'ár

Přfloha č. 2- obec!ě závazné ryhlášky č.3/2008

Žaár

Příloha č.3 k vyhlášce č. 3/2008

PoVoLENí rvJEZDU
obecní úřad ve Žd'áře vydává povolení k Vjezdu na místníkomunikaci
xxxxxx označenou dopravní značkou ,,Zákaz vjezdu" s dodatkovou
tabulkou.

Povoleni se wdává na RZ

vozidla':

Doba platnosti je do xx.xx,xxxx

ve Žd'áře dne : xx.xx.xxxx

Pořadové čisto :

