STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2017
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 13. 11. 2017 usneslo vydat podle
ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
se mění a doplňuje tak, že se dosavadní příloha č. 2 ruší a vkládá se nová příloha č. 2, která
zní:
„Příloha č. 2
Seznam dalších subjektů osvobozených od místního poplatku
za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla
-

Technické služby města Olomouce,a.s.
Dopravní podnik města Olomouce,a.s.
Okresní soud v Olomouci
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Policie ČR
Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace
Azylový dům pro matky s dětmi-Fond ohrožených dětí
Středisko ranné péče SPRP Olomouc
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Arcidiecézní charita Olomouc
Římskokatolická farnost sv. Michala Olomouc
GeneralMed spol. s r.o.
Petr Václavek (IČ: 62347292)
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR,
o.s., okresní organizace Olomouc
Náboženská obec Církve československé husitské v Olomouci
Univerzita Palackého v Olomouci
Klíč – centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

-

-

Mateřská škola Olomouc, Blanická 16
Dětský domov Olomouc, U Sportovní haly 1a
OLTERM&TD, a.s., Janského 469/8, Olomouc
Dětské centrum Ostrůvek, Olomouc
Církevní mateřská škola Ovečka v Olomouci
Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc
Okresní hospodářská komora Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc
Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s., Blahoslavova 1101/2, Olomouc“

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
v.r.
primátor

JUDr. Martin Major, MBA
v.r.
1. náměstek primátora
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