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Obecně závazná vyhláška města Králíky č. 5/2014 

O zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné 

technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  

PP/185/V/2014 
 

 

Obecně závazná vyhláška města Králíky  

č. 5/2014, 

o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný 

výherní hrací přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 

podle jiného právního předpisu. 

Zastupitelstvo města Králíky se na svém zasedání dne 08.12.2014 usneslo vydat na základě 

ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  

Článek 1 

Zrušení obecně závazné vyhlášky  

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 

přístroj a jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 

předpisu, vydaná Zastupitelstvem města Králíky dne 12. 7. 2010. 

Článek 2 

Účinnost  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2015. 

 

 Mgr. Martin Hejkrlík v.r. Jana Ponocná v.r. 

 místostarosta starostka 

Vyvěšeno dne: 10.12.2014 

Sejmuto dne:  

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce. 10.12.2014 


