
OBEC POMEZÍ NAD OHŘÍ 

Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří 

Obecně závazná vyhláška obce Pomezí nad Ohří č. 1/2021, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo obce Pomezí nad Ohří se na svém zasedání dne 24.6.2021 usnesením č. 

28/21 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 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 (dále jen „tato vyhláška“):  

 

 
Čl. 1 

Změna vyhlášky 
 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích ze dne 19. 12. 2019 se mění 
takto: 
 

1. V ČÁSTI II. v Čl. 3 odst. 5 se stávající text nahrazuje novým textem: „Povinnost 
ohlásit údaj podle odstavce 3 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.“. 
 
2. V ČÁSTI II. v Čl. 4 se vypouští číslování odstavce 1. 

 
3. V ČÁSTI II. se z názvu Čl. 6 vypouští text „a úlevy“ a z odst. 2 a 3 se vypouští text 
„nebo úlevu“. 
 

4. V ČÁSTI III. v Čl. 3 odst. 5 se stávající text nahrazuje novým textem: „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.“. 

 
5. V ČÁSTI III. se z názvu Čl. 6 vypouští text „a úlevy“. 

 

6. V ČÁSTI III. v Čl. 6 odst. 1 písm. b) se stávající text nahrazuje novým textem: „z akcí 
pořádaných na veřejném prostranství, jejich celý výtěžek je odveden na charitativní 
a veřejně prospěšné účely14“. 

 
7. V ČÁSTI III. v Čl. 6 se vypouští číslování odstavce 1. 
 
8. V ČÁSTI IV. v Čl. 1 odst. 1 se stávající druhá věta doplňuje o text: „a pobyt 
ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou 
zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její 
součástí.“.  

 

9. V ČÁSTI IV. v Čl. 2 odst. 5 se stávající text nahrazuje novým textem: „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.“. 
 
 
10. V ČÁSTI IV. se za názvem Čl. 4 vypouští odkaz na poznámku pod čarou č. „5“.  
 
11. V ČÁSTI IV. se z názvu Čl. 7 vypouští text „a úlevy“. 
 
12. V ČÁSTI IV. v Čl. 7 odst. 1 písm. c) se vypouští body 1. a 2. bez náhrady. 

 
13. V ČÁSTI IV. v Čl. 7 odst. 1 písm. d) se v závěru textu vypouští slovo „nebo“.  

 
 

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn. 

 

 
Čl. 2 

Účinnost 
 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 

 
 
    Ing. Zdeněk Žalud v.r.          Ing. Radek Tlačil v.r. 
………………………………          …………………………….. 
           místostarosta                                                  starosta 

             
 

 

 

Vyvěšeno na úřední i el. desce dne: 30.6.2021 
Sejmuto z úřední desky dne:  


