
OZV 3/2003 JpS 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 
obce Jindřichovice pod Smrkem 

č. 3/2003 
 
Zastupitelstvo obce Jindřichovice pod Smrkem se usneslo na svém veřejném zase-
dání konaném dne 5. září 2003 v souladu s Ústavou ČR č. 1/1993 Sb. § 8 a se Zá-
konem o obcích (obecních zřízeních) č. 128/2000 Sb. § 10 – 12 na této obecně zá-
vazné vyhlášce: 
 

§ I. 
Preambule 

a. S nepřiměřeně rozrůstající se státní správou v České republice jsou na obec Jin-
dřichovice pod Smrkem (dále jen „obec“) a Obecní úřad Jindřichovice pod Smr-
kem (dále jen „obecní úřad“) kladeny stále větší nároky při vyřizování agendy, 
kterou na obec a obecní úřad mimo jeho vlastní přenesenou působnost přenáší 
státní správa (vyplňování formulářů a statistik, neustálé návštěvy a kontroly or-
gánů státní správy v přímé i přenesené působnosti, ukládání nepřiměřených po-
vinností). 

b. Tato agenda neslouží obci ani jako územnímu celku, ani místní samosprávě ani 
společenství občanů žijícímu na jeho území. 

c. Naopak stojí tato na obec přenášená agenda čas představitelů obce i pracovníků 
obecního úřadu, který mají věnovat samosprávě, stojí stále více finančních pro-
středků, vede k opotřebování zařízení obce a nepřiměřeně tak omezuje fungování 
obce jako místní územní samosprávy. 

d. Stát obci na vynuceně rostoucí agendu finančně nepřispívá a pokud ano, pak 
jenom zlomkem toho, kolik na ni sám vydává. Obec navíc za všechny chtěné i 
nechtěné služby poskytované státní správou platí poplatky nebo daně. 

e. Proto místní samospráva využívá svého ústavního práva a touto vyhláškou hodlá 
bránit zájmy obce a jejích občanů proti zneužívání státní moci. 

f. Tato vyhláška není směřována proti konkrétním lidem pracujícím ve státní sprá-
vě v přímé ani přenesené působnosti. 

 
§ II. 

Ustanovení 
a. Obec vyslovuje ZÁKAZ VSTUPU na katastr obce Jindřichovice pod Smrkem a 

Dětřichovec (dále jen „katastr obce“) VŠEM ÚŘEDNÍKŮM státní správy v přímé a 
přenesené působnosti při výkonu jejich povolání (dále jen „úředníci“) bez před-
chozího povolení nebo pozvánky Obecního úřadu. 

b. Tento zákaz se výslovně nevztahuje: 

 na úředníky mimo jejich pracovní dobu a mimo výkon jejich povolání. Je-
jich občanské svobody jsou v plné míře zachovány, 

 na státní zaměstnance (např. učitelé, poštovní doručovatelé, pracovníci 
Českých drah apod.), 

 na ústavní orgány, příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sbo-
ru, Záchranné služby případně ostatních zásahových složek v rámci Inte-
grovaného záchranného systému, 
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 na volené zastupitele místních a vyšších samospráv. 

c. Úředníci mohou požádat o povolení ke vstupu na katastr obce (dále jen „žádost o 
povolení“) na obecním úřadu a to telefonicky nebo písemně (listovní nebo elek-
tronickou poštou). 

d. Obecní úřad může povolení ke vstupu na katastr obce zamítnout: 

 jestliže žádost o povolení nebude podána s dostatečným předstihem nebo 
se nepodařilo nalézt termín vyhovující oběma stranám, 

 jestliže agenda spojená s návštěvou úředníka není přímo spjata se samo-
správnou funkcí obce nebo s výkonem státní správy v přenesené působ-
nosti, kterou obec vykonává, 

 jestliže se může jednat o šikanování obce, obecního úřadu nebo příspěv-
kových organizací obce. 

e. Dodržování ustanovení této vyhlášky kontrolují starosta, pověření pracovníci 
Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem ve spolupráci se správním odborem 
Městského úřadu Nové Město pod Smrkem. Jmenované subjekty mohou přizvat 
k součinnosti Policii ČR. 

f. Porušení této vyhlášky bude postihováno dle ust. § 46 odst. 2 Zákona č. 
200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů pokutou až do výše Kč 10.000,-. 

g. Na opakované porušování zákazu přistiženou osobou může být nahlíženo jako 
trestný čin maření úředního výkonu. 

h. Obec stanoví místní poplatek za čas svých představitelů a zaměstnanců obecní-
ho úřadu strávený s úředníkem na jeho žádost: 

 za 1 hodinu starosty až Kč 1.000,- 

 za 1 hodinu místostarosty a tajemníka až Kč 800,- 

 za 1 hodinu ostatních představitelů obce a zaměstnanců obecního úřadu 
až Kč 500,- 

První započatá hodina se počítá jako celá, případně navazující čas za každou za-
počatou čtvrthodinu. 

i. Tento právní předpis nabývá v souladu s § 12 odst. 2 Zákona o obcích (obecních 
zřízeních) č. 128/2000 Sb.účinnosti od 12. září 2003. 

j. Obecní úřad zajistí včasné doručení tohoto právního předpisu všem dotčeným 
úřadům v působnosti příslušné obce s přenesenou působností III. stupně, pří-
slušnému krajskému úřadu a institucím podle zvláštního právního předpisu. 
Obecní úřad zajistí vejití tohoto právního předpisu do povědomí přímo neoslove-
ných úřadů prostřednictvím sdělovacích prostředků a umístí na přístupových 
komunikacích do obce cedule, upozorňující na znění tohoto právního předpisu. 

k. Nedílnou součástí tohoto právního předpisu je piktogram, který symbolickou 
formou upozorňuje na jeho obsah. 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem, 5. září 2003 

Ing. Petr Pávek       Horst Krause 

      starosta        místostarosta 

v.r.         v.r. 
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