
Město Pec pod Sněžkou
Zastupitelstvo města

obecně závaznávyhláška č. 112018 o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Pec pod SněŽkou Se na svém zasedání konaném dne 30.5.2018 podbodem usnesením Č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,.,.omístních PoPlatcích, ve znění pozdějŠÍch předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích,,), avsouladu s § 10 PÍsm, d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č, 128t2ooo Sb., oobcích (obecní
zřízenÍ), ve znění PozdějŠÍch předpisŮ, tuto obecně závaznouvyhlášku (dále jen ,,vyhláška,,):

čÁsr t.
zÁKLADNí usrnruovENí

čl. t
úvodní ustanovení

(1) Město Pec Pod SněŽkou zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále také
,,poplatky"):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za uživání veřejného prostranství,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí

města,

(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen ,,správce poplatku'').

čÁsr lt.
POPLATEK ZE PSŮ

čl. z
Poplatník a předmět poptatku

poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
pobyt nebo sídlo na území města Pec pod Sněžkou. 1

Poplatek se platíze psů starších 3 měsíců.2

která má trvalý

čl. s
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) PoPlatková Povinnost vzniká dŽiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

(1)

(2)

1

2



(2) V PříPadě drŽení Psa Po dobu kratŠÍ než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odPovídá PoČtu i zaPoČatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla Platí drŽitel Psa PoPlatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.3

PoPlatková Povinnost zaníká dnem, kdy přestala být fyzícká nebo právnická osoba
drŽitelem Psa (naPř. ÚhYnem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž sepoplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

čl. a
Ohlašovací povinnost

DrŽitel Psa je Povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů
ode dne jejího vzniku. Stejným zpŮsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.

povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Při Plnění ohlaŠovací Povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku
některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.

(3)

(1)

(2)

(3)

čl. s
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 

35o Kč,b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 50O Kč,c) za psa, jehož džitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého dŮchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčíhodůchodu 

1OO Kč,d) za druhého a kaŽdého dalŠÍho psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního,' vdovského nebo vdoveckého dŮchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatele sirotčího důchodu 150 Kč.

čl. s
Splatnost poplatku

(1) PoPlatek je sPlatný nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li PoPlatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek

sPlatný nejPozději do'15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
Povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

čl. z
osvobození

(1) od PoPlatku ze PsŮ je osvobozen držitel psa, kterým jě osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těŽkým zdravotním postiŽením, která je držitelem průkazu ZTplp podle
zvláŠtního Právního PředPisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto

§ 2 odst. 3 a 4 zákonao místních poplatcích



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

osob, osoba Provozující Útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a použivání psa zvláštní právní předpisa.

(2) Od PoPlatku se dále osvobozují psi držitelů, kteří jsou členy místního mysliveckého
sdruŽenÍ, psi registrovaných psovodŮ Horské služby a držitelé služebních psů.

čÁsr llt.

POPLATEKZALÁZEŇSKÝ NEBO REKREAČNÍ POBYT : j

čl. a
Předmět poplatku, poptatník a plátce poplatku

PoPlatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za
ÚPlatu Pobývají na Území města za ÚČelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný
důvod pobytu.5

PoPlatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a městu odvede
ubYtovatel, kterým jefyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla;
tato osoba je plátcem poplatku.6

čl, g
Ohlašovací povinnost

UbYtovatel (Plátce) je Povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve
lhŮtě do 15 dnŮ od zahájení Činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování
osob za ÚPlatu, Stejným zPŮsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
při plnění ohlašovací povinnostije ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další
údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.

UbYtovatel je Povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubYtovánÍ, ÚČel PobYtu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa
trvalého bYdliŠtě v zahraniČÍ a ČÍslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické
osobY, které ubYtování PoskYtl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně
a musí být uspořádány postupně z Časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.7

čl. to
Sazba poplatku

Sazba PoPlatku Činí za osobu akaŽdý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu

(2) Roční paušální částka za osobu činí

15 Kč.

600 Kč.

(1)

a § 2 odst. 2zákonao místních poplatcích
5 § 3 odst, 1 zákonao místních poplatcích
! § 3 oOst. 3 zákona o místních poplatcích
7 

§ 3 odst 4 zákonao místních poptatcictr



čt. tt
Splatnost poplatku

ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku za předchozíobdobí nejpozději do15, dubna (vŽdY zalY. Čtvňletí předchozího roku azal. čtvrtletí příslušného roku) a do,15. října (vždy zall, a lll. čtvrtletípříslušného kalendářního roku).poplatek stanovený paušální Částkou je splatný ve dvou stejných splátkách, a to do ,l5.
dubna a 15. října příslušného kalendářního roku.

:.

č1.1z

Osvobození a úlevy

(1) poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a,osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou
drŽiteli PrŮkazu ZTPlP Podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osobY mladŠÍ 18 let a starŠÍ 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti(výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávajicivilní službu.8
(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) studenti do 26 let po předloženístudentského průkazu,
b) PoPlatníci, kteříjsou k|ienty dětských domovů a školských zařizení pro výkon ústavní

nebo ochranné výchovy.

(3) Úleva ve výŠi 50% sazbY poplatku stanovené v čl. 10 odst. 1 se poskytuje poplatníkům
ubYtovaným v ubYtovacích zařízeních, které vlastní a provozují tělovýchovné jednoty.

čÁsr v.
Po PLATE K z^ UžívÁtv Í ve ŘeJ N ÉHo PRoSTRANSTVÍ

. čl. ts
Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za uŽÍvání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
ProstranstvÍ, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístěnídočasných staveb azařízení slouŽÍcích Pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních neboreklamních zařízeni, zařízení cirkusŮ, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vYhrazení trvalého Parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sPortovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních dě1.9

(2) PoPlatek za uŽiváni veřejného prostranství platí tyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.1o

čl. t+
Veřejné prostranství

PoPlatek Podle této vYhláŠkY se platí za užívání veřejných próstranství, která jsou uvedenajmenovitě v příloze č. í, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

(1)

(2)

| § S oOst. 2zákona o místních poplatcích
9 

§ 4 odst, 1 zákonao místních poplatcicn
10 

5 4 odst. 2zákona o místních póplatcích

4



čl. ts
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

PoPlatková Povinnost vzniká dnem, kdy započalo užívání veřejného prostranstv í, a zanikádnem, ktený následuje po dni, kdy toto užívání bylo ukončeno,

čl. le
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dnů před zahájenim uzívaniveřejného prostranství, předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užíváníveřejného
ProstranstvÍ, V PříPadě uŽÍvání veřejného prostranství po dobu 2 dnů a kratší je povinen
sPlnit ohlaŠovací Povinnost nejpozději v den zahďlení užívání veřejného prostranství.
Pokud tento den PřiPadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník
povinen splnit ohlašovací povinnost" nejblíže následující pracovní den.

(2) PoPlatník je dále Povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 31této vyhlášky,

(3) Po ukonČení uŽÍvání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav
údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

čl. tl
Sazba poplatku

(1) sazba poplatku čini za každý i započatý m2 a každý i započatý den:a) za umístění doČasných staveb a zařizení sloužících pro poskytování služeb 10 Kčb) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
d) za provádění výkopových prací
e) za umístění stavebníh o zařízení

0 za umístění reklamníh o zařízení
g) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí
h) za umístění zařízení cirkusů
i) za umístěnískládek
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce
l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce
m) za uživáni veřejného prostranství pro reklamní akce

(2) Město stanovuje poplatek roční paušální částkou takto,a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro vozidlo TAxl
b) zavyhrazenítrvalého parkovacího místa TAxl koňský povoz
c) zavyhrazenítrvalého parkovacího místa TAxl 1 vagon vláčku
d) umístěnídočasné stavby pro poskytování prodeje
e) umístění reklamního zařízení do 2 m2

0 umístění reklamního zařízení nad 2 m2

10 Kč
,100 Kč

3Kč
3Kč

100 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kč

10 Kčn) za uŽÍvání veřejného Prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč.

3.000 Kč

1.500 Kč

6.000 Kč

3.000 Kč

1.000 Kč

2.000 Kč.

5



(2)

(3)

čt. tt
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů

uživ áni veřej ného prostranství,
nejpozději v den zahájení

b) Při uŽÍvání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den
ukončení užívání veřejného prostranství. "

PoPlatek ve výŠi stanovené podle Čt. 17 odst. 2 je splatný do 31. prosince příslušného
kalendářního roku, v němž bylo zahájeno užíváni veřejného prostranství.

PřiPadne-li lhŮta sPlatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je PoPlatník Povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

čt. tg
osvobození

Poplatek se neplatí:

a) za vYhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou11,
b) z akcí Pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní
a veřejně prospěšné účely12.

Od poplatku se dále osvobozuje:

a) uŽÍvání veřejného Prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, na nichž není
vybíráno vstupné,

b) uŽÍváni veřejného Prostranství pro kulturní a sportovní akce pořádané městem pec
Pod SněŽkou, SDH Pec Pod Sněžkou, ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou, TJ Slovan pec
Pod SněŽkou, Horskou službou a Sdružením cestovního ruchu a propagace v peci
pod Sněžkou, o. s.,

c) užívání veřejného prostranství jejich vlastníky.

čÁsr v.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY

čl. zo
Předmět poplatku a poplatník

poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařizeních určených
k přechodnému ubytováni za úplatu.13

PoPlatek Platí ubYtovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.la

(1)

(2)

(1)

(2)

'] § + oOst. 3 zákona o místních poplatcích
12 § 4 odst. 1 poslednívěta zákoňa o místních poplatcích
13 5 7 odst. 1 zákona o místních poplatcíclr 'il 

§ 7 odst. 3 zákona o místních poptatcicn

6



(1)

(2)

čt. zl
Ohlašovací povinnost

PoPlatník (ubYtovatel) je Povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnŮ od zahájení Činnosti spočívající vposkytování přechodného ubytování zaÚPlatu, Stejným zPŮsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu,
při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další
údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.

PoPlatník (ubYtovatel) je Povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a
ČÍslo obČanského PrŮkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
PoskYtl, ZáPisY do evidenČní knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být
usPořádánY PostuPně z Časového h,lediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu
6 let od provedení posledního zápisu 15

(3)

(1)

(2)

čl. zz
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
paušální částka óiní za lůžko

čl. zg
Splatnost poplatku

poplatek je splatný za předchozí období vždy nejpozději do 15,
čtvrtletí předchozího roku aza l. čtvrtletí příslušného roku) a do 15.
čtvrtletí přís|ušného kalendářního roku).

4Kč
400 Kč/rok.

dubna (vždy za lV.
října (vždy za ll. a lll.

(2)

(1)

PoPlatek stanovený PauŠální Částkou je splatný ve dvou stejných splátkách, a to do 15.
dubna a 15. října příslušného kalendářního roku.

čl. zl
Osvobození a úlevy

(1) Poplatku nepodléhá:

a) ubYtovací kaPacita v zařízeních slouŽících pro přechodné ubytovánístudentů a žáků
b) ubYtovací kaPacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou

užív ána ja ko hotelo v á zařízeni

c) ubytovací kapacita v zařízenich sloužících sociálním a charitativním účelům.16
(2) Úleva Ve výŠi 50% sazby poplatku uvedené v čl. 22 se poskytuje v zařízeních

tělovýchovných jednot.

155 7 odst,3 druhá věta zákona o místních poplatcích sodkazem na § 3 odst. 4zákonao místních poplatcích16 § 7 odst 2zákonao místních poplatcích



čÁsr vl.
POPLATEK zA PoVoLeruí r VJEZDU s_M_oToRoyÝpt vozlDLEM Do VyBRAttÝcH mísr

n čÁsrí ntlĚsr

čt. zs
Předmět poplatku a poplatník

(1) PoPlatek se vYbírá zavydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných místa Částí města (dále jen "vybraná místa") v rámci vnitřního ochrannéno' pa.Áá
KrkonoŠského národního Parku, do kteryich je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní
značkou.

(2) PoPlatek Platí fYzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst.17

čl. ze
Vybraná místa

VYbraná místa Podléhající poplatku, do kterých je jinak vjezd zakázán dopravníznačkou ,,Zákazvjezdu vŠech motorových vozidel" s dodatkovou tabulkou ,,Mimo povolení KRNAP a Měú Pec
pod sněžkou", jsou vyznačena v mapě, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.

čl. zl
Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen splnit ohlaŠovací povinnost podle čl. 31 této vyhlášky nejpozději při
Podání Žádosti o Povolení k vjezdu. Při ohlášeníje poplatník povinen sdělit zejména počet
a oznaČení (sPecifikaci) motorových vozidel, pro které je povolení žádáno, a dobu, na
kterou má být Povolení vYdáno. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé
další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.

čl. zs
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí:

a) zavozidlo a den

b) paušálníčástka zavozidlo a rokzdůvodu dojížděnído zaměstnání
c) paušální částka za vozidló a rok v ostatních případech
d) paušální částka za vozidlo (ubytované osoby) na 8 dnů

100 Kč,

200 Kč,

1.000 Kč,

200 Kč.

čl. zs
Splatnost poplatku

(1) Poplatek podle čl, 28 je splatný současně s vydáním povolení.

(2) kromě způsobů placení stanovených daňovým řádem18lze poplatek platit prostřednictvím
P|atebního automatu19. V tomto případě je den platby shodný s dnem provedení platby.

]1S lO odst. 1 zákona o místních poplatcích
18 zákon č.28Ol2O09 Sb., daňový iaá, ue znění pozdějších předpisůP umístění Platebních automatŮ na území městá je zveřejněno ňa webových stránkách města



(1)

(2)

(2)

(3)

čl. eo
osvobození

PoPlatek nePlatífyzické osoby majícítrvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném
místě, osobY jim blízké, manŽelé těchto osob a jejich děti, osoby, které ve vybraném místě
uŽÍvají nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou
držiteli průkazu ZTP ajejich průvodci.20

Od poplatku se dále osvobozují
a) vozidla integrovaného záchranného systému, zdravotní služby, Horské služby,

Městské policie Trutnov,

b) vozid|a pohřební služby,

c) vozidla oprávněné osoby podle zvláštního zákona21, které zajištují nakládání
s odpady,

vozidla Správy Krkonošského ňárodního parku,

vozidla města Pec pod Sněžkou.

čÁsr ul.
USTANoVENí sPoLEčruÁ n zÁvenečruÁ

čt. gt
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede22

a) jméno, PoPříPadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-|i přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresY Pro doruČovánÍ; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) ČÍsla vŠech svých ÚČtŮ u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů
těchto sluŽeb v zahraniČí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v PříPadě, Že Předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo
plátce,

c) dalŠÍ Údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně
skuteČností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvob ozeni od poplatkové
povinnosti.

PoPlatník nebo plátce, ktený nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenského 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.23

Dojde-li ke změně ÚdajŮ Či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.2a

1i S tO odst. ,l věta druhá zákona o místních poplatcích
21 zákon Č, 185l2OO1Sb., o odPadech a o změně něktených dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1?§ l+" odst, 1 zákona o místních poplatcích
23 § 14a odst, 2 zákona o místních poplatcích
24 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

d)

e)

(1)
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(1)

čl. ez
Navýšení poplatku

Nebudou-li PoPlatkY zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.25

Nebudou-li PoPlatkY odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.26

VČas nezaPlacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správče
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku.27

čl. rs
zrušovací ustanovení

RuŠÍse obecně závazná vyhláŠka Č.52a10, o místních poplatcích, ze dne 21.12.2o1o.

čl. g+

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1 .7.2018.

(2)

(3)

;ó,.;;Jfi- Alan Tomášek
starostamístostarosta

Vyvěšeno na úřednídesce dne: 30.5.2018

Sejmuto z úřední desky dne:

zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřednídesce,

lii|ona Č. 1 - výČet veřejných prostranství, jejichž zvláštní užíváníje zpoplatněnopříloha č.2 - mapa s vyznačením vybraných míst se zákazem vležou'

25 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
]! § 1t oOst. 2 zákona o místních poplatcích
:z 5 1'| odst. 3 zákona o místních poplatcích

10
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