
Město Čelákovice, nám. 5. května 1, 250 88 Čelákovice 
 

Obecně závazná vyhláška E 2/2012 města Čelákovic, 
kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2011, 

o místních poplatcích 
 
     Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo na svém zasedání dne 5. 9. 2012 usnesením č. 
15/2012/7.1 a na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto změnu Obecně závazné 
vyhlášky E 2/2011, o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky E 6/2011: 
 
Novelizace č. 2 
  

Čl. I 
 

1.  V Článku 1 odst. l Části první Obecně závazné vyhlášky E 2/2011 města Čelákovic, o 
místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky E 6/2011, se zrušuje písmeno d) - 
„d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní 
terminál a herní místo lokálního herního systému“ a následující dosavadní písmeno „e)“ se 
nově označuje jako písmeno „d)“.  
 
2.  Zrušuje se ČÁST PÁTÁ Obecně závazné vyhlášky E 2/2011 města Čelákovic, o 
místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky E 6/2011, nazvaná „Poplatek za 
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo 
lokálního herního systému“.  
 

Čl. II 
 

1.  Ostatní ustanovení Obecně závazné vyhlášky E 2/2011 města Čelákovic, o místních 
poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky E 6/2011, včetně Přílohy č. 1, zůstávají 
v platnosti a beze změn. 
 
2. Tato Obecně závazná vyhláška E 2/2012 města Čelákovic, kterou se mění Obecně 
závazná vyhláška E 2/2011, o místních poplatcích, ve znění Obecně závazné vyhlášky E 
6/2011 - Novelizace č. 2 - nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
         
                  
                                                                                          
...................................................                                          .....................................................                     
              místostarosta                                                                                starosta 
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