Město Mariánské Lázně
Zastupitelstvo města
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019
o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí měst
Zastupitelstvo města Mariánské Lázně se na svém zasedání dne 09.12.2019, usnesením číslo
ZM/203/2019, usneslo vydat na základě ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu
s ustanovením § 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:

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Mariánské Lázně touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za povolení
k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je městský úřad (dále jen „správce poplatku“).1)

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
měst (dále jen „vybraná místa“), do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.2)
Vybraná místa jsou ohraničena svislými dopravními značkami dle zvláštních předpisů3), a to
značkou IZ 8a – „Zóna s dopravním omezením“ se symbolem značky B11 – „Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel“ a nápisem „Mimo vozidla s povolením MěÚ Mariánské Lázně“. Konec
vybraného místa je vyznačen značkou IZ 8b – „Konec zóny s dopravním omezením“ se symbolem
značky B11 – „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a nápisem „Mimo vozidla s povolením
MěÚ Mariánské Lázně“.
(2)
Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst (dále jen „poplatník“).4)

Článek 3
Vybraná místa
Do vybraných míst pro účely této obecně závazné vyhlášky spadají ulice Chopinova v úseku od č.p.
498 ke křižovatce s Ibsenovou ulicí, Ibsenova ulice v úseku od křižovatky s Fibichovou ulicí do
styku s Masarykovou ulicí, Nehrova, Purkyňova, Lesní, Úzká, Lázeňská, Masarykova v úseku od
konce ulice Ibsenova do Goethova náměstí, Karlovarská v úseku od křižovatky s Dusíkovou ulicí
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1
) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích
2
) § 10 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3
) zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
4
) § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích

do Goethova náměstí, Reitenbergerova v úseku od domu Casino č.p. 95 do Goethova náměstí a
Goethovo náměstí.

Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost vůči správci poplatku při podání žádosti o
povolení k vjezdu.
(2) V ohlášení poplatník uvede5)
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména počet a označení vozidel, na
které je povolení k vjezdu vydáváno, dobu na kterou je povolení vydáváno, včetně
údaje dokládajícího případný nárok na osvobození od poplatkové povinnosti.
(3) Poplatník, 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 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.6)
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.7)
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.
(6) Při vydání povolení k jednorázovému vjezdu (na jeden den nebo jeho část) se splnění
ohlašovací povinnosti nevyžaduje.
(7) Poplatník je povinen skutečnosti uváděné v ohlášení hodnověrným způsobem prokázat (např.
předložit doklad totožnosti, živnostenský list, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního
rejstříku, nájemní smlouvu, doklad o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla
tj. osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla).
(8) Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je podle článku 7 této obecně závazné vyhlášky od
poplatku osvobozen.

Článek 5
Sazby poplatku
(1)

Sazby poplatku činí:

základní sazba:
paušální poplatek:

20,- Kč/vozidlo za každý započatý den
140,- Kč/vozidlo a týden
560,- Kč/vozidlo a měsíc
4.000,- Kč/vozidlo a rok

(2) Na subjekty, jež splňují podmínky uvedené v článku 7 této obecně závazné vyhlášky, se
povinnost zaplacení poplatků nevztahuje.
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) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
6
) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7
) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

Článek 6
Splatnost poplatku
(1)
Poplatek podle článku 5 této obecně závazné vyhlášky je splatný současně s vydáním
povolení.
(2)
Poplatek podle článku 5 této obecně závazné vyhlášky je rovněž splatný dnem, ve kterém
byla provedena platba prostřednictvím parkovacího automatu.8)

Článek 7
Osvobození
(1)

Od poplatku jsou osvobozeny tyto subjekty:
a) Fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraných místech, osoby
jim blízké9) manželé těchto osob a jejich děti.10)
b) Právnické osoby a fyzické osoby, které ve vybraných místech užívají nemovitost
k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti.11) Od poplatku nejsou osvobozeni
zaměstnanci těchto osob.
c) Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci.12)
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Fyzické osoby, které ve vybraných místech pobývají nebo užívají nemovitost na
základě nájemní smlouvy, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti.
b) Praktický lékař ve službě s označením vozidla O 5.13)
c) Příspěvkové organizace města Mariánské Lázně se sídlem ve vybraných místech.
d) Fyzické nebo právnické osoby užívající k jízdě vozidla s právem přednostní jízdy
podle zvláštních předpisů14) a vozidla jimi doprovázená.
e) Fyzické a právnické osoby při výkonu správy a údržby komunikací, zeleně a veřejného
prostranství města.
f) Fyzické a právnické osoby provozující linkovou osobní dopravu nebo veřejnou osobní
dopravu na dráze trolejbusové podle zvláštních předpisů.15)
g) Fyzické a právnické osoby užívající k jízdě bezemisní vozidla.
h) Fyzické osoby, které pobývají za úplatu v lázeňských, rekreačních a hotelových
zařízeních umístěných ve vybraných místech, přičemž se osvobození vztahuje pouze
na den nástupu k pobytu a na den ukončení pobytu.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku
nejdéle do posledního dne, ve kterém dochází k plnění poplatkové povinnosti (k ukončení
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8
) Parkovací automaty se nachází v ulici Hlavní třída – Parkoviště u Oděvy č.p. 297, u č.p. 143, u č.p. 132 Komerční
banka, u č.p. 122 prodejna lázeňských oplatek, u č.p. 51 Pasáž Omega, u č.p. 47 Infocentrum, u č.p. 42 hotel AURA
(bývalá JALTA); v Masarykově ulici, pod budovou hlavní pošty, u č.p. 627 Taxislužba, u č.p. 22 ředitelství lázní, u
č.p. 19 Sněžka; na Mírovém náměstí – jih, sever; na Goethově náměstí – Muzeum, na Goethově náměstí – Kavkaz;
v ulici Dusíkova – hotel Koliba; na parkovišti u hotelu Krakonoš; v ulici Chopinova u č.p. 393 dům Svoboda.
9
) § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
10
) § 10 odst. 1 věta druhá zákona o místních poplatcích
11
) § 10 odst. 1 věta třetí zákona o místních poplatcích
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) § 10 odst. 1 věta třetí zákona o místních poplatcích
13
) § 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
14
) § 41 a § 42 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
15
) § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 266/1994
Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

poplatkové povinnosti) nebo ve lhůtě podle článku 4 odstavce 4, nárok na osvobození od tohoto
poplatku zaniká.16)
(4) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod pro osvobození.

Článek 8
Přechodná ustanovení
(1) Týdenní, měsíční a roční povolení k vjezdu vydaná před nabytím účinnosti této obecně
závazné vyhlášky jsou platná do konce data na nich vyznačeného.
(2) Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi
související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se použijí dosavadní
právní předpisy.

Článek 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 8/2017 o místním poplatku za povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města, ze dne 14.11.2017.

Článek 10
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2020.

Zdeněk Král
1. místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:
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16
) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

Ing. Martin Kalina
starosta

