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Město Český Krumlov
O BE CNĚ ZÁV AZNÁ V Y HLÁŠ KA č. 4/2010
o m ís t níc h popl at cíc h

Zastupitelstvo města Český Krumlov se
usneslo dne 16. 12. 2010 a vydává podle
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších
předpisů,
a
v
souladu
s ustanovením § 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 vyhláška):
Část I.

Základní ustanovení
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Český Krumlov zavádí touto
vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen
poplatky):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného
prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za povolení k vjezdu
s
motorovým
vozidlem
do vybraných míst a částí měst,
g) poplatek za provozovaný výherní
hrací přístroj a jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem
financí
podle
jiného
právního
předpisu.
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský
úřad Český Krumlov (dále jen „správce
poplatku“).1

(3) Za historickou část města se pro účely
této vyhlášky považují ulice: Dlouhá,
Formanská, Horní, Hradební, Kájovská,
Kaplická - část (jen v pěší zóně), Klášterní,
Kostelní, Latrán - část (jen v pěší zóně),
Linecká - část (jen v pěší zóně), Masná,
Na Fortně, Na Louži, Na Ostrově, Nové
Město,
Panenská,
Panská,
Parkán,
Radniční,
Rooseveltova,
Rybářská,
Soukenická, Šatlavská, Široká a náměstí
Svornosti.
(4) V historické části města Český
Krumlov je zřízena pěší zóna. Začátek
a konec pěší zóny je označen dopravními
značkami dle § 12 odst.1) písm. hh) vyhlášky
MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích: „Pěší zóna“
(č. IP 27a) a „Konec pěší zóny“ (č. IP 27b),
které označují část obce určenou především
pro chodce; ve spodní části značek
se vyznačuje nápisem nebo symbolem,
kterým vozidlům je vjezd do této oblasti
povolen a v jaké době.
.

Část II.

Poplatek ze psů
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
České republiky. Poplatek ze psů platí držitel
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obci příslušné podle místa trvalého pobytu
nebo sídla.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů
starších tří měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli
psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců.
(2) Při změně místa trvalého pobytu nebo
sídla platí držitel psa poplatek od počátku
kalendářního
měsíce
následujícího
po měsíci, ve kterém změna nastala, nové
příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem,
kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhynem psa,
jeho ztrátou, darováním nebo prodejem),
přičemž se poplatek platí i za započatý
kalendářní měsíc, ve kterém taková
skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) 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.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je
poplatník povinen oznámit tyto údaje:
a) jméno a příjmení nebo název
právnické osoby,
b) obecný identifikátor2, byl-li přidělen,
c) místo pobytu nebo sídlo,
d) místo podnikání,
e) případně
další
adresu
pro doručování,
f) osoby,
které
jsou
oprávněny
za
právnickou
osobu
jednat
v poplatkových záležitostech,
g) další údaje a skutečnosti rozhodné
pro stanovení výše poplatkové
povinnosti,
včetně
skutečností
zakládajících nárok na úlevu nebo
případné osvobození od poplatkové
povinnosti a tento nárok doložit.
(3) Povinnost ohlásit držení psa má
i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností
uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
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tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
(5) Správce poplatku vydá držitelům psů
známku označenou evidenčním číslem. Tato
známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu
nebo odcizení známky držitel psa oznámí
do 15 dnů správci poplatku, který vydá
známku novou. Evidenční známky vydá
správce poplatku i pro psy, za které se
poplatek neplatí.

Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku ze psů činí
za kalendářní rok a jednoho psa:
a) v
rodinných
domech
mimo
historickou část města 1 000 Kč,
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 1 500 Kč,
b) v ostatních případech 1 500 Kč,
za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 2 250 Kč.
(2) Sazba poplatku za psa, jehož
držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo
poživatel sirotčího důchodu, činí 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 300 Kč ročně.
(3) V případě držení psa po dobu kratší
než jeden rok se platí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá,
bezmocná3 a osoba z těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu4, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek zřízený obcí
pro ztracené nebo opuštěné psy, osoba,
které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis.5
(2) Od poplatku ze psů se dále
osvobozuje držitel psa, který:
a) je členem lesní, myslivecké a rybářské
stráže,
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b) je pracovník Městské policie Český
Krumlov nebo Policie ČR a používá psa
ke služebním účelům,
c) převzal dotčeného psa z městského
útulku, a to v roce převzetí a ve dvou
následujících kalendářních letech,
d) nechal svého psa identifikovat
mikročipem, a to po dobu 1 roku
od
oznámení
změny
o
identifikaci
mikročipem, přičemž na každého psa lze
uplatnit osvobození jen jednou,
e) je vlastník záchranářského psa se
speciálním výcvikem, pokud má příslušné
osvědčení.
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do
31.března příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost
během roku až po datu splatnosti uvedeném
v odstavci 1, je poplatek v poměrné výši
splatný do 15 dnů po jejím vzniku.
Část III.

Poplatek za lázeňský nebo
rekreační pobyt
Čl. 8
Předmět poplatku a poplatník
(1) 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 svého pobytu.
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nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu. Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti
spočívající
v
poskytování
přechodného ubytování za úplatu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je
plátce poplatku povinen oznámit:
a) jméno a příjmení nebo název
právnické osoby,
b) obecný identifikátor2, byl-li přidělen,
c) místo pobytu nebo sídlo,
d) místo podnikání,
e) případně
další
adresu
pro doručování,
f) osoby,
které
jsou
oprávněny
za
právnickou
osobu
jednat
v poplatkových záležitostech,
g) čísla
všech
svých
účtů
u poskytovatelů platebních služeb
(i v zahraničí), pokud jsou užívány
v souvislostí s činností (poskytování
přechodného ubytování za úplatu),
h) název provozovny, celkový počet
pokojů a lůžek,
i) další údaje a skutečnosti rozhodné
pro stanovení výše poplatkové
povinnosti, včetně data narození
poplatníka a dalších skutečností
zakládajících nárok na úlevu nebo
případné osvobození od poplatkové
povinnosti a tento nárok doložit.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností
uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
(4) Ubytovatel je povinen vést v písemné
podobě evidenční knihu.6
Čl. 11

Čl. 9
Plátce
(1) Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla.
(2) Ubytovatel vybere a obci odvede
poplatek ve výši stanovené touto vyhláškou.
Čl. 10
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen ohlásit správci
poplatku
vznik
poplatkové
povinnosti

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu
a každý i započatý den pobytu, není-li tento
den dnem příchodu.
Čl. 12
Osvobození
(1) Poplatku nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby
s těžkým zdravotním postižením,
kterým byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu a jejich průvodci,
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b) osoby mladší 18 let a starší 70 let
nebo osoby, na které náleží přídavky
na děti (výchovné) a nebo vojáci
v základní službě a osoby, které
vykonávají civilní službu.7
Čl.13
Splatnost poplatku
(1) Ubytovatel vybrané poplatky odvede
správci poplatku nejpozději do 15 dnů
po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí
a zároveň s tím ohlásí údaje a skutečnosti
rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti dle čl.10 odst. 2.
Část IV.

Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Čl. 14
Předmět poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného
prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících
pro
poskytování
prodeje
a
služeb,
pro umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
podobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl8.
Čl. 15
Veřejné prostranství
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné
každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru9.
(2) Vymezení veřejného prostranství
na území města pro účely této obecně
závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.
Čl. 16
Poplatník
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(1) Poplatníkem je fyzická i právnická
osoba, která užívá veřejné prostranství
způsobem uvedeným v čl. 14 této obecně
závazné vyhlášky.
(2) Poplatník je povinen oznámit
městskému úřadu zvláštní užívání veřejného
prostranství před započetím vlastního
užívání tohoto prostranství, a to alespoň
5 dnů předem, nejpozději však v den vzniku
poplatkové povinnosti.
Čl. 17
Sazby poplatku
(1) Sazby poplatku za užívání veřejného
prostranství k umístění zařízení sloužících
pro poskytování prodeje činí:
a) na tržištích v katastru města za každý
i započatý m2/den při
- prodeji zeleniny, ovoce, nebo sezónního
zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční
stromky, vánoční ozdoby apod.):
10 Kč
- prodeji ostatních věcí:
20 Kč
- prodeji z automobilů upravených
k tomuto prodeji:
50 Kč
b) mimo tržiště v katastru města za každý
i započatý m2 / den při
- prodeji zeleniny, ovoce, nebo sezónního
zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční
stromky a ozdoby apod.):
20 Kč
- prodeji ostatních věcí:
30 Kč
- prodeji z automobilů upravených
k tomuto prodeji:
100 Kč.
(2) Sazby poplatku při vyhrazení
parkovacího místa činí:
a) v historické části města
aa) 3,-Kč za každý i započatý m²/den
nebo paušální částka 1000,-Kč/měsíc
pro osobní automobil kategorie M1 do 7
osob,
ab) 8,-Kč za každý i započatý m²/den
nebo paušální částka 3000,-Kč/měsíc
pro osobní automobil kategorie M1 pro 8
až 9 osob.
b) mimo historickou část města
ba) 1,-Kč za každý i započatý m²/den
nebo paušální částka 300 Kč/měsíc
pro osobní automobil kategorie M1,
bb) 1,-Kč za každý i započatý m²/den
nebo paušální částka 800 Kč/měsíc
pro nákladní automobil kategorie N nebo
autobus kategorie M2, M3.
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(3) Sazby poplatku ke skladování materiálu a
ke stavební činnosti, za každý i započatý
m2/den činí:
a) v historické části města
10 Kč,
b) mimo historickou část města 8 Kč.
(4) Sazby poplatku při užívání veřejného
prostranství k umístění reklamního zařízení
činí:
a) v historické části města 25 Kč/m2/den,
b)
mimo historickou část města
2
20 Kč/m /den.
(5) Sazby poplatku při užívání veřejného
prostranství k umístění lunaparků, cirkusů
apod. činí 4 Kč/m2/den.
(6) Sazby poplatku při užívání veřejného
prostranství při
a) reklamních akcích, tvorbě filmových
a televizních děl:
10 Kč/m2/den,
b) jiných kulturních nebo sportovních
akcích
10 Kč/m2/den,
c) umístění zařízení pro poskytování
služeb:
10 Kč/m2/den.
(7) Sazby poplatku při užívání veřejného
prostranství k umístění prodejních zařízení
(hostinských zahrádek) činí:
a) v historické části města – v oblastech
náměstí Svornosti, Latrán, Dlouhá, Panská
aa) 20 Kč/m2/den pro období od 15.04. do
15.10.
ab) 10 Kč/ m2/den pro období od 16.10.
do 14. 04.,
b) v historické části města – mimo oblasti
uvedené v písm. a)
ba) 15 Kč /m2/den pro období od 15.04.
do 15.10
bb) 5 Kč/m2/den pro období od 16.10.
do 14. 4.
c) mimo historickou část města
ca) 5 Kč/m2/den pro období od 15.4.
do 15. 10.
cb) 2 Kč/m2/den pro období od 16.10.
do 14. 4.
Čl.18
Osvobození a úlevy od poplatku
(1)) Z akcí pořádaných na veřejném
prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí. 8
(2) Poplatku za užívání veřejného
prostranství spočívajícího ve vyhrazení
parkovacího místa nepodléhají osoby
zdravotně postižené10.
(3)) Od poplatku se dále osvobozuje:
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a)
užívání
veřejného
prostranství
v rozsahu nezbytně nutném k činnostem
souvisejícím s odstraňováním poruch
a havárií,
b) na dobu nezbytně nutnou užívání
veřejného prostranství k umístění lešení
potřebného
k
historicko-památkovému
průzkumu objektu, na základě písemného
dokladu.
(3) Úleva se poskytuje za vyhrazení
parkovacího místa v historické části města:
a) pro vozidlo provozovatele s trvalým
pobytem v pěší zóně města ve výši
250 Kč/měsíc,
b) pro vozidlo provozovatele s trvalým
pobytem v pěší zóně města staršího 60 let
ve výši 750,-Kč/měsíc.
Čl. 19
Vznik a zánik poplatkové povinnosti,
splatnost poplatku
(1) Poplatek za užívání veřejného
prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní
užívání
tohoto
prostranství
začalo,
až do dne, kdy toto užívání skončilo, tedy
např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla
zlikvidována.
(2) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o vyměření poplatku
na účet městského úřadu.

Část V.

Poplatek ze vstupného
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá
ze vstupného na filmová a divadelní
představení,
koncerty,
prodejní
nebo
reklamní akce, plesy, taneční zábavy
a diskotéky, sníženého o daň z přidané
hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou
účastník akce zaplatí za to, že se jí může
zúčastnit. Diskotékou se rozumí taneční
zábava při reprodukované hudbě. Poplatek
se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely11.
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(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické
a právnické osoby, které akci pořádají.
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(2) V případě, že se na jednu akci bude
vztahovat více poplatkových sazeb, platí se
poplatek s nejvyšší sazbou.
Čl. 23

Čl. 21
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů
před konáním akce ohlásit správci poplatku
její pořádání a druh akce. Při plnění
ohlašovací povinnosti je poplatník povinen
sdělit správci poplatku:
a) jméno a příjmení nebo název
právnické osoby,
b) obecný identifikátor2, byl-li přidělen,
c) místo pobytu nebo sídlo,
d) případně
další
adresu
pro doručování,
e) druh akce a účel využití výtěžku,
f) datum, hodinu a místo konání akce,
g) výši vstupného a kapacitu místa
pořádání akce
h) osoby,
které
jsou
oprávněny
za
právnickou
osobu
jednat
v poplatkových záležitostech,
i) čísla
všech
svých
účtů
u poskytovatelů platebních služeb
(i v zahraničí), pokud jsou užívány
v souvislostí s činností vztahující se
k předmětu poplatku.
(2) V případě pravidelného pořádání akcí
může poplatník učinit takové ohlášení
hromadně za více akcí, maximálně však na
kalendářní pololetí.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností
uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
Čl. 22
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí:
a) 5 % z vybraného vstupného u plesů
a tanečních zábav s živou hudbou,
b) 10 % z vybraného vstupného
u divadelních a filmových představení
a koncertů,
c) 20 % z vybraného vstupného
u diskoték, prodejních a reklamních
akcí.

Osvobození
(1)
Od
poplatku
ze
vstupného
se osvobozují fyzické a právnické osoby
pořádající:
a) taneční zábavu nebo ples, pokud
jsou občanská sdružení, obecně
prospěšné
společnosti,
nadace,
nadační fondy, nebo příspěvkové
organizace se sídlem na území
města,
b) divadelní představení v budovách,
c) filmové představení v zařízení, které
bylo k tomuto účelu zkolaudované,
nebo u kterého byla povolená
příslušná
změna
užívání
dle příslušných právních předpisů,
d) koncert vážné nebo populární hudby
v budově, která byla k tomuto účelu
zkolaudovaná, nebo u které byla
povolená příslušná změna užívání
dle příslušných právních předpisů,
e) koncert nebo taneční zábavu, které
ani částečně nezasahují do doby
od 22 do 9 hodin,
f) akci
výchovně-vzdělávacího
charakteru,
g) akci pro děti a mládež, nebo
důchodce, nebo invalidní občany,
h) sběratelskou burzu,
i) muzejní nebo galerijní výstavu.
(2)
Od
poplatku
ze
vstupného
je osvobozeno město Český Krumlov.

Čl. 24
Splatnost poplatku
(1) Poplatník je povinen do 15. dne
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
akce pořádána, ohlásit správci poplatku úhrn
vybraného vstupného snížený o daň
z přidané hodnoty (zahrnuje-li vstupné tuto
daň) a ve stejném termínu poplatek odvede
(případně uhradí v hotovosti) na účet
městského úřadu.
Část VI.

Poplatek z ubytovací kapacity
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Čl. 25

Čl. 27

Předmět poplatku a poplatník

Sazba poplatku

(1) Poplatek z ubytovací kapacity se
vybírá v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu.
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla.
Čl. 26
Ohlašovací povinnost
(1) Ubytovatel je povinen ohlásit správci
poplatku
vznik
poplatkové
povinnosti
nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu. Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti
spočívající
v
poskytování
přechodného ubytování za úplatu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je
plátce poplatku povinen oznámit:
a) jméno a příjmení nebo název
právnické osoby,
b) obecný identifikátor2, byl-li přidělen,
c) místo pobytu nebo sídlo,
d) místo podnikání,
e) případně
další
adresu
pro doručování,
f) osoby,
které
jsou
oprávněny
za
právnickou
osobu
jednat
v poplatkových záležitostech,
g) čísla
všech
svých
účtů
u poskytovatelů platebních služeb
(i v zahraničí), pokud jsou užívány
v souvislostí s činností (poskytování
přechodného ubytování za úplatu),
h) název provozovny, druh zařízení,
celkový počet pokojů a lůžek,
i) další údaje a skutečnosti rozhodné
pro stanovení výše poplatkové
povinnosti,
včetně
skutečností
zakládajících nárok na úlevu nebo
případné osvobození od poplatkové
povinnosti a tento nárok doložit.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností
uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
(4) Ubytovatel je povinen vést evidenční
knihu obdobně jako u poplatku za lázeňský
nebo rekreační pobyt s výjimkou údaje
o účelu pobytu.

(1) Sazba poplatku z ubytovací kapacity
činí 6 Kč za každé využité lůžko a den.
Čl. 28
Osvobození
(1) Poplatku z ubytovací kapacity
nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících pro přechodné ubytování
studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických
nebo lázeňských zařízeních, pokud
nejsou
užívána
jako
hotelové
zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních
sloužící sociálním a charitativním
účelům12.
Čl. 29
Splatnost poplatku
(1) Ubytovatel vybrané poplatky odvede
správci poplatku nejpozději do 15 dnů
po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí
a zároveň s tím ohlásí údaje a skutečnosti
rozhodné pro stanovení výše poplatkové
povinnosti dle čl.25 odst. 2.
Část VII.

Poplatek za povolení vjezdu
s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částí města
Čl. 30
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu
motorovým vozidlem
do pěší zóny
v historické části města (dále jen povolení).
(2) Poplatek se platí za vydání povolení.
(3) Poplatková povinnost vzniká kladným
vyřízením žádosti o vydání povolení.
(4) Sazba poplatku činí:
a) za 24 hodin: 20 Kč,
b) paušální - na kalendářní pololetí:
3 600 Kč,
c) paušální - na jeden kalendářní rok:
7 200 Kč.
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Čl. 31
Neplacení poplatku
(1) Poplatek za povolení vjezdu
s motorovým vozidlem neplatí osoby
uvedené v zákoně o místních poplatcích.13
(2) Poplatek dále neplatí osoby
provozující vozidla:
a) záchranné služby při jejím výkonu,
b) hasičů při zásahu,
c) Policie ČR a městské policie.

Čl. 32
Osvobození od poplatku
(1)) Od poplatku se osvobozují osoby
provozující vozidla:
a. havarijních čet při odstraňování
poruch dodávky el. energie, vody,
tepla nebo kanalizace,
b. pohotovostní a převozní lékařské
služby při výkonu,
c. provádějící zásobování,
d. pohřební služby, spojů, údržby
a čištění komunikací, odvozu odpadků
a havarijních čet.
(2) Řidiči vozidel uvedených v čl. 31 odst.
1 se při vjezdu do pěší zóny prokazují
vypsaným jízdním deníkem nebo dodacím
(objednávkovým) listem.
Čl. 33
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný při vydání povolení.

Část VIII.

Poplatek za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí
podle jiného právního předpisu
Čl. 33
Předmět poplatku
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(1) Poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj podléhá každý povolený
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické
herní
zařízení
povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu14.
Čl. 35
Poplatník
(1)
Poplatníkem
je
provozovatel
výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“)
nebo jiného technického herního zařízení
povolené Ministerstvem financí (dále jen
„jiné THZ“)15.
Čl. 36
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká:
a) dnem uvedení VHP do provozu,
b) dnem nabytí právní moci povolení
provozování jiného THZ.
(2) Poplatková povinnost zaniká:
a) dnem ukončení provozu VHP,
b) dnem pozbytí platnosti povolení
k provozování jiného THZ.
Čl. 37
Ohlašovací povinnost
(1) Provozovatel VHP je povinen ohlásit
správci poplatku uvedení VHP do provozu,
a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení
do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen
ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto
skutečnosti prokáže protokolem o zahájení
provozu a protokolem o ukončení provozu16.
(2) Provozovatel jiného THZ je povinen
ohlásit správci poplatku povolení jiného THZ,
a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí
právní
moci
rozhodnutí
vydaného
Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je
povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto
povolení.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je
poplatník povinen oznámit tyto údaje:
a) jméno a příjmení nebo název
právnické osoby,
b) obecný identifikátor2, byl-li přidělen,
c) místo pobytu nebo sídlo,
d) místo podnikání,
e) případně
další
adresu
pro doručování,
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osoby,
které
jsou
oprávněny
za
právnickou
osobu
jednat
v poplatkových záležitostech
g) další údaje a skutečnosti rozhodné
pro stanovení výše poplatkové
povinnosti,
h) čísla
všech
svých
účtů
u poskytovatelů platebních služeb,
včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti
s činností vztahující se k předmětu
poplatku,
i) identifikační znaky výherního hracího
přístroje nebo jiného technického
herního
zařízení
povoleného
Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu a jeho umístění.
při zahájení a ukončení činnosti,
datum uvedení výherního hracího
přístroje do provozu a datum
ukončení provozu.
(4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností
uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
(5)
Poplatník
je
povinen
doložit
skutečnost, že mu byly výherní hrací
přístroje nebo jiné technické herní zařízení
povoleny.
f)

Čl. 38
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 5 000 Kč
na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
(2) V případě, že VHP je provozován
po dobu kratší než 3 měsíce, platí
se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů
provozování VHP.
(3) Pokud je jiné THZ povoleno na dobu
kratší než 3 měsíce, platí se poplatek
v poměrné výši podle počtu dnů, na který
bylo zařízení povoleno.
Čl. 39
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný čtvrtletně,
a to vždy do 15 dnů po uplynutí každého
kalendářního čtvrtletí.
(2) Poplatek je možné zaplatit také
jednorázově za celou předpokládanou dobu
provozu VHP nebo za celou dobu, na kterou
bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva financí
o povolení provozu jiného THZ.
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(3) Pro výpočet poplatku poměrné části
kalendářního měsíce se má za to, že každý
kalendářní měsíc má 30 dnů.
Část IX.

Ustanovení společná
a závěrečná
Čl. 40
Společná ustanovení k ohlašovací
povinnosti
(1) Není-li v předchozích ustanoveních
této vyhlášky uvedeno jinak poplatník nebo
plátce v ohlášení uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li 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 osvobození od poplatkové
povinnosti a tento nárok doložit.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá
sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském
prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odst.1
adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.
(3) 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.
Čl. 41
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Navýšení poplatku a sankce
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny
poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Nebudou-li poplatky
odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve
správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem k přímé
úhradě.17
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku18.
Čl. 42
Den platby
(1) Za den platby se považuje:
a) u platby prováděné poskytovatelem
platebních
služeb
nebo
provozovatelem poštovních služeb
den, kdy byla platba připsána na účet
správce poplatku.
b) u platby prováděné v hotovosti
u správce poplatku den, kdy úřední
osoba platbu převzala.
Čl. 43
(1) Dnem nabytí účinnosti této obecně
závazné vyhlášky se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2010, o místních
poplatcích.
(2) Tato obecně závazná vyhláška
nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.
(3) Tato vyhláška byla schválena
usnesením Zastupitelstva města Český
Krumlov č. 37/3/2010 ze dne 15. 12. 2010.

Mgr. Dalibor Carda v. r.
starosta města

Ing. Jitka Zikmundová, MBA, v. r.
místostarostka města

1) §14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o místních poplatcích")
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2) § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový
řád
3) § 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí
zákon o důchodovém pojištění
4) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
5) Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
ve znění pozdějších předpisů
6) § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
7) § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8) § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
10) § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11) § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
12) § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
13) § 10 odst. 1 zákona o místních poplatcích
14) Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o loteriích“)
15) § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
16) § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993
Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
17) § 11 odst. 1,2 zákona o místních poplatcích
18) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
x)
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Příloha č. 1
Seznam parcel s parcelními čísly, které jsou registrovány jako veřejné prostranství:
VNITŘNÍ MĚSTO:
1. poz. p.č. 1294/3 (Dlouhá ul.)
2. poz. p.č. 1306/5 (Dolní náměstíčko)
3. poz. p.č. 1299/4 (Formanská ul.)
4. poz. p.č. 212, část 217/1, 242/2, 304/1, 1294/13, 1305/6, 1568 (Horní ul.)
5. poz. p.č. 1387/1, 1387/2, 1617 (Hradební ul.)
6. poz. p.č. 1294/8 (Kájovská ul.)
7. poz. p.č. 766/2 (Klášter)
8. poz. p.č. 1299/3 (Klášterní ul.)
9. poz. p.č. 1294/9, část 208, 259/1 (Kostelní ul. a terasy pod kostelem)
10. poz. p.č. 1299/1 (Latrán)
11. poz. p.č. 1288/1, 1320 (Linecká ul.)
12. poz. p.č. 1294/11 (Masná ul.)
13. poz. p.č. 207/1, 207/2, 213/1, 223/1, 223/2, 1291 (Městský park)
14. poz. p.č. část 737/1, část 738, 1299/5, část 1347/2 (Na Fortně)
15. poz. p.č. 1294/7, 1, 14, 15/1, 16/1, 19, 21, 22 (Nám. Svornosti + podloubí)
16. poz. p.č. 1300 (Nové Město)
17. poz. p.č. 1296/1 (Ostrov)
18. poz. p.č. 1294/5 (Panenská ul.)
19. poz. p.č. 1294/6 (Panská ul.)
20. poz. p.č. část 112, 273/1, 1294/10 (Parkán)
21. poz. p.č. 906/1, 906/6 (Parkoviště Pod poštou)
22. poz. p.č. 204/1, 204/2 (Parkoviště Střelnice)
23. poz. p.č. část 756/2, část 906/4, 906/10, část 910/1, 910/2, 910/4, 910/5, 910/6, 1360/1,
1360/4 (Pivovarská ul.)
24. poz. p.č. 1308/1 (Po Vodě)
25. poz. p.č. 1294/1 (Radniční ul.)
26. poz. p.č. 1306/1 (Rooseveltova ul.)
27. poz. p.č. 929/2, 1290 (Rybářská ul.)
28. poz. p.č. 1294/4 (Soukenická ul.)
29. poz. p.č. 1294/12 (Šatlavská ul.)
30. poz. p.č. 1297 (Široká ul.)
31. poz. p.č. 361, 368/1, 375/3, 1309, 1352 (Tavírna)
32. poz. p.č. 187/1, 187/2, 187/4, část 581/1 (u Domu dětí a mládeţe)
33. poz. p.č. 328, 1311/1 (U Vltavy)
34. poz. p.č. 1299/2 (Věţní ul.)
35. poz. p.č. 1302 (V Jámě)
36. poz. p.č. část 141, 1294/2, 1294/15, část 1347/2, 1579, 1580 (Za Hotelem Dvořák)
37. poz. p.č. část 662, část 663/1, 1298/1 (Zámek)
38. poz. p.č. 1299/6 (Zámecké schody)

PLEŠIVEC:
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1. poz. p.č. 1337 (Důlní ul.)
2. poz. p.č. 1288/8 (Horská ul.)
3. poz. p.č. 1035/1, 1170/3, 1288/17, 1288/18, 1033/2, 1038, 1342/1, 1342/2 (Krásné údolí)
4. poz. p.č. 1288/11 (Na stráni)
5. poz. p.č. 1288/10 (Plešivecká ul.)
6. poz. p.č. 1288/9 (Plešivecké nám.)
7. poz. p.č. 225/16 (Plešivecké schody + Nad schody)
8. poz. p.č. 1067/7, 1095/1, 1095/2, 1104/1, 1345/1, 1596 (Pod Kaštany)
9. poz. p.č. 1288/14 (Skalní ul.)
10. poz. p.č. 1288/13 (Slunečná ul.)
11. poz. p.č. 1288/16 (Spojovací ul.)
12. poz. p.č. 1338/2 (Stará Kájovská cesta – rokle)
13. poz. p.č. 37/15 (U cihelny)
14. poz. p.č. 16/9, 18 (U Jeslí + U Ratolesti)
15. poz. p.č. 16/2, 16/10, 37/2, 1075/1, 1077/1, 1077/4, 1077/5, 1288/20 (Věncova ul.)
16. poz. p.č. 184/6, 196/8, 544/8, 1288/7 (Za Soudem)
17. poz. p.č. 378/3, 378/6, 956/1, 1103/3, 1134/1, 1139/1, 1139/2, 1216/1, 1256/1, 1263/3,
1263/4, 1345/1, 1345/2, 1345/3, 1347/1, 1348/3, 1348/4, 1539 (ul. 5. května)
SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC II.:
1. poz. p.č. 1063 (Konvalinková ul.)
2. poz. p.č. 1150/5, 1155/2, 1343/1, 1343/3 (Luční ul.)
3. poz. p.č. 1147/2 (Zvonková ul.)
4. poz. p.č. 1067/5, 1067/6, 1067/7, 1067/10, 1115/10, 1115/14, 1115/20
(ostatní komunikace a chodníky)
5. poz. p.č. 1067/1, 1067/2, 1067/3, 1067/4, 1067/8, 1067/9, 1067/11, 1067/12, 1115/9,
1115/16, 1124/2, 1124/4, 1144/6, 1145/2, 1145/3, 1145/5, 1145/7, 1145/8,
část 2934 (ostatní plochy)
NOVÉ SPOLÍ – SLUPENEC:
1. poz. p.č. 1606, 1640/13, 1653/18, 1712/2 (Ke školce)
2. poz. p.č. 1653/5, 1702/1, 1708 (Nové Spolí)
3. poz. p.č. 718/4, 1661/11 (Potoční ul.)
4. poz. p.č. 717, 1661/3 (silnice N.Spolí – Slupenec)
5. poz. p.č. 716, 720/1, 728/1 (silnice Slupenec)
6. poz. p.č. 1695, 1696/16 (Tichá ul.)
7. poz. p.č. 1653/4, 1658/28, 1709/1 (U Stromovky)
8. poz. p.č. 1640/17, 1651/4, 1710/1, 1711/2, 1711/3, 1747 (U vlaštovičníku)
9. poz. p.č. 1640/5, 1640/9, 1640/21, 1651/3, 1696/1, 1696/8, 1696/9, 1696/10, 1696/11,
1696/12, 1696/14, 1702/29 (ostatní plochy)

DOBRKOVICE:
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1. poz. p.č. 840/1, 843/2, 843/12, 843/13, 845/1, 850/10, 851/1, 920/3, 921, 922/1, 924/2, 925,
1463/7, 1464/1, 2044, 2045/2, 2045/3 (komunikace a ostatní plochy)
ŠPIČÁK:
1. poz. p.č. 825/1, 825/2, 825/3, 825/4, 825/7, 846/1, 846/2, 846/16, 848, 849, 850, 852, část
858, 860/3, 955, 1098/1, 1334/1, 1334/2, 1334/3, 1334/16, 1334/26, 1334/27,
1334/29, 1466/37, část 1473/15, 1488/1, 1488/2, 1488/3, 1488/4, 1488/6, 1488/8
(Chvalšinská silnice)
2. poz. p.č. 819, 1332/1, 1332/2, 1332/4 (Fialková ul.)
3. poz. p.č. 889/1, 890/2, 890/3, 941/2, 941/5, 944, 946, 947/3, část 947/4, 1327/3, 1334/8,
1334/9, 1334/21, 1334/22, 1334/23, 1334/24, 1358 (Jelení zahrada)
4. poz. p.č. 1393/1, 1395/3, 1398/2, 1403, 1451/3, 1452/1, 1454/1, 1457/2, 1457/3, 1460/4,
1483/1, 1483/2, 1484, 1490/3, 1490/8, 1490/9 (K Vodotrysku a zahrádkám)
5. poz. p.č. 868/1, 871/56, 1331/1, 1331/3, 1331/6, (Masarykova ul.)
6. poz. p.č. 842/1, 842/2, 842/3, 949, 969, 1335, 1336/1, 1339, 1340/1, 1340/2, 1340/3,
1478/1 (Na Dlouhé zdi, k Jízdárně, okolo Zámecké zahrady + ke Kvítkovu
Dvoru)
7. poz. p.č. 779/1, 779/4, 779/10, 1330/1, 1330/2, 1330/3 (Serpentina)
8. poz. p.č. 871/12, 871/30, část 883, část 884/1, část 884/2 (Sídliště Špičák)
9. poz. p.č. 775/2, 775/4, 775/5, 785/9, část 868, 877/1, 1303/1, 1303/2 (Třída Míru)
HORNÍ BRÁNA:
poz. p.č. 500/2, 500/3, 500/5 (Agip + parkoviště)
poz. p.č. 497/1, 500/4, 3444 (autobusové nádraţí)
poz. p.č. 483/22, část 453/1, část 458, část 459/2, část 476 (cesta na Kříţovou horu)
poz. p.č. 441/1, 443/2, 443/4, 443/5 (Do vrchu)
poz. p.č. 434/3, 434/4, 434/5, 434/6, 435/1, 435/2, 438, 440, 441, 442, 727
(Drahoslavické rybníky)
6. poz. p.č. 481/24, 481/25, 481/26 (Druţstevní ul.)
7. poz. p.č. 529/2, 548/25 (Havraní ul.)
8. poz. p.č. 539/1, 539/2, 539/4, 539/5, 539/6, 539/8, 554/1, 554/2, část 557/1, 1326/1,
1326/2 (Hřbitovní ul.)
9. poz. p.č. 1323/4 (Kaplická silnice)
10. poz. p.č. 490/6, 1305/1, 1323/1, 1323/5 (Kaplická ul.)
11. poz. p.č. 421/1, 422 (Krátká ul.)
12. poz. p.č. 324/14, 488/3, 1306/6 (Kříţová ul.)
13. poz. p.č. 562/2, 562/13, 1324/1, 1325/3 (Nad nemocnicí)
14. poz. p.č. 1313/1, 1313/3, 1313/4 (Na Kovárně)
15. poz. p.č. 552/58, 1325/2 (Na Moráni)
16. poz. p.č. 552/3, 552/20, 552/36, 552/37, 552/38, 552/47, 552/49 (Na Skalce)
17. poz. p.č. 324/39 (Nová ul.)
18. poz. p.č. 324/13, 324/43, 1608 (Nové Domovy)
19. poz. p.č. 348/2, 369/3, 511/2, 513/3, 515/2, 516/3, 521, 1307/2, 1325/4, 1537/1, 1537/4,
1538 (Objíţďková silnice)
20. poz. p.č. 411/26 (Papírenská ul.)
21. poz. p.č. 504/2, 511/3 (Parkoviště u nemocnice)
22. poz. p.č. 433, 435/1, 435/11, 446/2 (Pod Horou)
23. poz. p.č. 441/7, 480/2, 481/10, 481/27, 1609 (Pod Vyhlídkou)
24. poz. p.č. 544/2, 544/3, 545, 548/2 (Pod Skalkou)
1.
2.
3.
4.
5.
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25. poz. p.č. 570/4, 580/1 (Polská ul.)
26. poz. p.č. 551, 1325/1 (Příční ul.)
27. poz. p.č. 725, 1321 (Přídolská silnice)
28. poz. p.č. 478/26, 480/1, 481/2 (Přídolská ul.)
29. poz. p.č. 1320/1 (Příkrá ul.)
30. poz. p.č. 423/3, 434/1, 434/3, 434/5, 1315/1 (Roţmberská ul.)
31. poz. p.č. 488/1 (Rybniční ul.)
32. poz. p.č. 489/4, 580/2, 581, 582 (Rybník Horní Brána)
33. poz. p.č. 410/1, 411/31 (Slepá ul.)
34. poz. p.č. 412/10, 413/1, 413/25, 421/3 (Slupenecká ul.)
35. poz. p.č. 1316/5 (Stinná ul.)
36. poz. p.č. 484/1, 484/6, 484/90, 580/6, 611/7, 1316/1, 1320/3, 1320/4, 1320/5
(Pod hrází, Stinná ul., Středová ul., Šumavská ul.)
37. poz. p.č. 483/3 (Stříbrná ul.)
38. poz. p.č. 525, 526/1, část 527/1, 527/4, 1354, 1355 (U Poráků)
39. poz. p.č. 324/36, 324/45 (U Nových Domovů)
40. poz. p.č. 481/11, 481/18, 483/27 (U Sáňkařské dráhy)
41. poz. p.č. 369, 404/6, část 418, 1312/1 (U Svatého Ducha)
42. poz. p.č. 411/28, 411/29 (V Zátiší)
43. poz. p.č. 1307/2, 1314/1, část 325/2 (Za Tavírnou)
44. poz. p.č. 491/14, 1335/4 (Za Tiskárnou)
NÁDRAŢNÍ PŘEDMĚSTÍ:
1. poz. p.č. 1500/2, 1500/22 (Česká ul.)
2. poz. p.č. 789/1, 789/4, 789/34, 789/68, 789/75, 789/77, 789/83, 789/85, 791/6, 820/7
(Českobratrská ul.)
3. poz. p.č. 607/10, 607/11, 607/13, část 607/1, 1502/1, 1502/2, 1502/5, 1502/13, 1524
(Nádraţní ul.)
4. poz. p.č. 745/2, 783/40, 783/42, 1329/2 (Na Svahu)
5. poz. p.č. 1492/19, 1496/3, 1496/4 (Spojovací ul.)
6. poz. p.č. 747/3, 1500/28, 1500/29, 1500/30, 1500/47, 1500/52 (Školní ul.)
7. poz. p.č. 749/2, 749/3, 749/9, 749/10, 749/11, 749/12, 749/13, 749/14, 749/15, 749/16,
749/17, 749/18, 749/19, 749/20, 749/21, 749/24, 749/28, 749/29, 749/30, 782/19,
782/21, 1329/1 (Vyšehrad)
8. poz. p.č. 779/11, 782/4, 782/7, 782/15, 782/23, 782/26, 1937 (Vyšehradská ul.)
9. poz. p.č. 1500/25 (V Úvoze)
10. poz. p.č. 783/45 (Zahradní ul.)
11. poz. p.č. 719/1, část 1099, 1498/1, 1498/2, 1500/1, 1500/3, 1500/27, 1500/32, 1500/33,
1500/45, 1500/67, 1500/68, 1500/69, 1500/73, 1501/1, 1519/3, 1519/6,
část 1527/1 (Za Nádraţím)
12. poz. p.č. 1500/23, 1516/1 (Ţelezniční ul.)

SÍDLIŠTĚ VYŠNÝ:
1. poz. p.č. 1333/2 (Dobrkovická ul.)
2. poz. p.č. 808/13, 810/1, 810/5 (Polní ul.)
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3. poz. p.č. 1526, 1531 (Vyšenská ul.)
4. poz. p.č. 810/2, 810/25, 810/26, 1532/1, 1532/31 (Vyšný sídliště)
VYŠNÝ:
1. poz. p.č. 493/21, 493/67, 658 (Podhájí)
2. poz. p.č. 21/2, 640/1, 640/5 (Vyšenská ul.)
3. poz. p.č. 31/2, 182/5, 493/15, 493/55, 498/2, 510, 531/3, 623/15, 632/1, 636/1, 636/3,
641/1, 641/2, 641/3, 643/1, 643/2, 646/1, 651, 660/1, 660/7, 662, 665, 666, 670
(ostatní komunikace)
4. poz. p.č. 23/1, 420/1, 421/2, 423/1, 576/3, 576/4, 576/7, část 607/1, 631/1, část 631/2,
640/3 (ostatní plochy)
5. poz. p.č. 678 (sídliště Kasárna)
DOMORADICE:
1. poz. p.č. část 351/2, 730/5, 1525/1, 1530/3, 1536/1, 1566 (Budějovická ul.)
2. poz. p.č. část 239/1, část 239/4, 239/5, 239/6, 239/7, 239/11, 239/12, 246/3, 1508/1,
1508/2, 1509/1, 1510/2, 1511/5, 1514/3, 1515/3 (Domoradická ul.)
3. poz. p.č. 1511/1 (Hasičská ul.)
4. poz. p.č. 328/1, 1504/3, 1504/4 (Lesní ul.)
5. poz. p.č. 260/3, 701/3, 701/5, 701/7 (Nad Tratí)
6. poz. p.č. část 68/1, část 80/2, část 219/1, část 219/4, část 219/16, část 219/37,
část 219/38, 219/7, 219/14, 219/15, část 219/16, 219/21, 219/54, 243/2, 243/3,
243/5, 243/11, 243/12, 243/16, 290/2, 312/5, 312/7, 312/8, 312/11, 312/13, 334/4,
623/3, 881/3, 1502/2, 1506/4, 1506/5, 1529/1 (Tovární ul. + u Lidlu)
7. poz. p.č. 195/1, 195/5, 195/27, 1327/1, 1327/5, 1327/6, 1525/4, 1531 (U Trojice)
8. poz. p.č. 196/41, 197/1, 197/2, 260/1, 701/4, 710, 719/7, část 725/1, 725/2, 1328, 1507/4
(Za Jitonou)
9. poz. p.č. 1509/3 (Za Plevnem)
SÍDLIŠTĚ MÍR:
1. poz. p.č. část 219/3 (Jasmínová ul.)
2. poz. p.č. 201/8, 208/14, 219/46 (Lipová ul.)
3. poz. p.č. část 219/3 (Šeříková ul.)
4. poz. p.č. 208/4, 208/8, část 219/3, část 219/4 (Urbinská ul.)
5. poz. p.č. část 196/1, 196/45, 196/46, 196/49, 196/50, 196/52, 196/53, 196/54, 201/3,
201/7, 201/9, 201/11, 201/12, 201/13, 201/14, část 208/2, 208/5, část 208/6,
208/9, 208/12, 208/13, 217/3, 219/2, 219/3, 219/5, 219/10, 219/11, 219/34,
219/36 (ostatní plochy).

