STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 7/2018,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 6/2017
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání dne 3. 9. 2018 usneslo vydat v souladu
s ustanovením § 10 odst. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních
poplatcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 se mění a
doplňuje takto:
1) V článku 4 odst. 1, první věta, se za slovo písemně vkládá čárka, a ruší se slovo nebo a
za slovo protokolu se vkládají nová slova nebo datovou zprávou spolu s novou
poznámkou pod čarou č. 3 ve znění: § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“).
2) Stávající poznámky pod čarou č. 3, 4, 5 a 6 se přečíslují na poznámky pod čarou č. 4,
5, 6 a 7.
3) Stávající poznámka pod čarou č. 3 se po přečíslení upravuje následovně:
§ 127 odst. 1 písm. b) daňového řádu
4) Do článku 4 se vkládá nový odstavec 3:
V případě, že poplatník uplatňuje osvobození od poplatku dle čl. 8 této vyhlášky,
v ohlášení uvede také informaci o tom, že je od placení poplatku osvobozen, o jaké
osvobození se jedná, na základě jaké konkrétní skutečnosti a o jakou dobu trvání se
jedná. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození od poplatku ve lhůtě podle odst. 1 nebo odst. 5 čl. 4 této vyhlášky, nárok
na osvobození od tohoto poplatku zaniká.

5) Stávající odstavce 3 a 4 se přečíslují na odst. 4 a 5.
6) Do článku 8 odst. 2 písm. h) na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a za písm. h) se
vkládá nové písm. i):
i) umístění stavebního zařízení, provádění výkopových prací, umístění skládek,
stavebního materiálu a kontejnerů v případě investičních akcí přímo souvisejících
s realizací protipovodňových opatření na území města Olomouce, kde chráněným
subjektem je statutární město Olomouc.
7) V příloze č. 2 se seznam dalších subjektů osvobozených od místního poplatku za
vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní vozidla rozšiřuje o položku:
- Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Olomouci, Blahoslavova 1, Olomouc

Článek 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
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