
vrĚsro vyŠŠÍ nnoD

obecné závazná whláška č. 612007
o místních poplatcích

Zastupitelstvo Města Vyšší Brod se na svém zasedání dne 5. 1|.2007 usneslo vydat
na zák|adě $ 14 odst. 2zátkona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, av souladu s ustanovením $ 10 písm. d) a $ 84 odst. 2 písm.h)
zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zíízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně záv aznoa wh|ášku.



oddí| I
Úvodní ustanovení

Čt. l
l. Město Vyšší Brod vybírátyto místní poplatky (dále jen,,poplatky..):

a) poplatek ze psů,
b) poplatek za|ázeřský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za uživání veřejného prostranství,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek Zaprovozovaný výherní hrací přístroj

2.Řizení o poplatcích vykonává městský úřad.

oddíl II
Poplatek ze psů

čl.z
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl.:
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba' která je držitelem psa a má trvalý pobyt
nebo sídlo nauz.emí města.

čt. l
oznamovacÍ povinnost

l. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku - rněstský úřad, vznik poplatkové povinnosti,
tj. přihlásit psa do evidence na městském úřadě do 15-ti dnů ode dne' kdy vznikla
poplatková povinnost. Stejným způsobem je poplatník povinen oznámit městskému úřadu
zánik jeho poplatkové povinnosti.

2. Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona č.
565l|990 Sb.o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nebo podle této vyhlášky
osvobozen a tuto skutečnost musí v ohlášení městskému úřadu prokázat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na
výši poplatku nebo na osvobození do 15-ti dnů od jejího vzniku.

4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit městskému úřadu příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo' rodné číslo nebo tCo. Jde-li o
fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u
peněŽních ústavů' na nichŽjsou soustředěny peněŽní prostředky zjejí podnikate|ské
čirrnosti. Právnická c.lsoba uvede též svůj statutární orgán a případrrě osoby, které jsou
oprávněny kromě tohoto orgánu za ní v poplatkových věcech jednat.



čls
ldentifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu nato, zda
pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného
psa i kdyby šlo o psa téhož držitele. Ztráta a odcizení známky se ohlašuje na městském úřadě.

Čl. o
Sazby poplatku

l. Poplatek Ze psa činí ročně:
a) v domech s více než 4 byty za jednoho psa
- u druhého a kaŽdého dalšího psa je sazba
b) v domech se 4 a méně byty za jednoho psa
- u druhého a kaŽdého dalšího psaje sazba

se sazba na
- u druhého akaŽdého dalšího psa je sazba

400'. Kč
600'. Kč
200'- Kč
300'- Kč

200'- Kč zaka|endářní rok.
300.- Kč za kalendářní rok

2. Je-|i drŽitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu' který je jeho.iediným zdrojem pří|mů, anebo poživatelr sirotčího důchodu, sniŽuje

3. V případě drŽení psa po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, který
odpovídá počtu i započ,atých kalendářních měsíců . Totéž platí při změně trvalého pobytu
nebo sídla drŽitele psa.

Čl.l
osvobození

l. od poplatkuze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
a) nevidomá
b) bezmocná
c) osoba s těŽkým zdravotním postiŽením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných

výhod
d) osoba provádějící qýcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v bodě a),b) a c)
e) osobaprovozující útulek ztizený obcí pro ztracené nebo opuŠtěné psy
f) osoba, které stanoví povinnost držení a pouŽívání psa zvláštní právní předpis ')
g) držitelé, kteří převzali psa umístěného v útulku po dobu 6-ti měsíců ode dne pÍevzetí
h) Policie ČR a vcp a držite|é speciálně cvičených záchranářských psů, pokud mají

příslušné osvěděerrí

2. Poplatník je povirren městskému úřadu prokázat vždy do 3l.l. příslušného kalendářního
roku, Že důvod osvobození trvá.

3. osvobozerrí oclpoplatku Ze psa zan1ká. zanikrre-li důvod osvobození.

Čl. s
Splatnost poplatku

l. Poplatek je splatný bez, vyměřerrí :

a) nečiní-li více než 400'- Kč ročně, nejpozději do l5. února kaŽdého roku



b) činí-li vice než 400,- Kč ročně, ve clvou stejných splátkách, vždy k t5.2' a k 15.8.
každého roku.

2. Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci' ve kterém
pes dovršil tří měsíců.

3. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je pop|atek splatný nejpozději do
15-ti dnů ode dne, kdy poplatková povinnost poplatek p|atit vznikla.

oddí| III
Poplatek za|ázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. q
Předmět poplatku

Poplatek zalázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně aza
úplatu pobývají na území města za úče|em léčení nebo rekreace, pokud neprokážíjiný důvod
svého pobytu.

Čt. lo
Plátce poplatku

Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá poplatek ve výŠi stanovené touto obecně
závaznou vyhláškou, za poplatek ručí a.je povinen jej pravidelně městskému úřadu vyúčtovat
do 31 .l . následujícího kalendářního roku a ve stejném termínu je.j odvést na účet města.

Čt. tt
oznamovací povinnost

1 . Ubytovatel je povinen oznámit městskému úřadu zahájeni činnosti ve lhůtě do 15 dnů ode
dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode dne
Í-aktického zahájení této čir.rnosti. Stejným způsobem je ubytovatel povinen oznámit
městskému úřadu ukončení této činnosti.

2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit městskému úřadu příimení,
jrnéno nebo název právnické osoby' bydliště nebo síd|o, rodné číslo nebo IČo. "lde-ti o
fyzickou osobu' která je podnikatelským sub.iektem, uvede téŽ čísla účtů u peněŽních
ústavů' na nichŽ jsou soustředěny peněŽrrí prostředky z jeji podnikatelské činnosti.
Právnická osoba uvede téŽ svůi statutární orgán a případně osoby' kteréjsou oprávněny
kromě tohoto orgiínu za ni v poplatkových věcech jednat'

3. 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 prukazu nebo cestovního dokladu Íyzické osoby'
které ubytovziní poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a
srozumitelně. Tyto zápisy rnusí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční
knihu ubytovatel uclrovává po dobu šesti let od provedení posledního zápisu. Zpracováni
osobních úda.iů v evidenční knize se říclí zvláštním právním předpisem 2)

4. Poplatník je povinen oznánrit městskému úřadu kaŽdou skutečnost. která má vliv na vÝši
poplatku nebo na osvobození do l 5 dnů od iejího vzniku.



Čl. tz
Sazby poplatku

l)Sazba poplatku činí za osobu akaždý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příclrodu... .8,- Kč

Čt. t:
osvobození

Poplatku nepodléhají:
a) osoby trevidomé, bezmocné a osoby s těŽkýnr zdravotním postižením, kterym byl přiznán

III. stupeň mimořádných výhod a jejich průvodci
b) osoby m]adší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které ná|eŽe.ií přídavky na děti'

Čl. tl
Splatnost poplatku

1. Poplatek za|álzeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu
pobytu.

2. Ubytovatel, který poplatek vybírá' odvede poplatek městskému úřadu nejpozději do 3 l .l.
následujícího roku.

oddí| lV
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čt. ts
Předmět poplatku

Poplatek za:užívátti veřejného prostranství se vybírá zazv\áštníužíváni veřejného
prostranství J), kterýrn se rozunrí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a

zaÍízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních
zaÍizeni, zatízeni cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek auŽiváni
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby fi|mových a
televizních děl. 

Čl. to
Veřejné prostranství

1. Veřejným prostranstvím.isou všechna náměstí, ulice, trŽiště, chodníky, veřejná zelreřr, parky
a další prostory přísttrpné kaŽdému bez omezení' tedy s|oužící obecnému uživání. ato bez
ohledu na vlastnictví k tornuto prostoru 3). l0)

Čt.ll
PopIatník

l. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba. která užívá veřejrré prostranství způsobem
uvedeným v člárrku 15 této obecně závazné vyhlášky.

2.UŽivá-|i steinou část veřejnélro prostranství několik poplatníků, odpovídď1í zazap|acení
celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku můŽe uloŽit zap|aceni poplatku
kterémukoliv z nich.



Čl. ls
L-}zn anrovací 5rrl v i n nosť

i)ilplatník.jc povirrerl písemně nebo ústně do prolokoi..r ozniímit městskérnr-i úrř.adr-r způsob'
rozsah a tertrrín zahájerrí už'ívání vcře.jného prostranstvi ne.imÓnč 5 dní před.ielro započetírn.
V případě trŽívání veře.jrrého prostranství rradollLr kratší rreŽ 5 drrí je nutno splrrit tuto
povitrtrost nc'jpozcič'ji v dctr z,ahúení.jc-li tento den dnern pracovního klidu, ne.|později
ptlsicdrrí prelcovní den př.edcházejicí a rněsrský úřacl.jako správoe poplatku vyclá
rozhodnr-ttí.Ste.jnýrn zpiisr.lberrr poplatirík oznánlí uktrnčení ttž,ívání veřcjného prclstratrství.

2' Při plnění oznainovací povinnostije poplatník pclvinen sdělit správci poplatku příimení.
jméno nebo název právnické osoby. bydliště nebo sídlo. r.oclrié čísIo nebo ÍCo. .Ide-li o
íýzickou nebo právnickou tlsobu^ která je pcldnikate lskýnr sub.jektem uvede téŽ čísla ťrčtů
r-r peltěŽníclr ústavů. na nichŽ jsou soirstř.cclěrry peněŽní prostřcdky z je.ií podnikatclské
č:iirnosti. Právnická os<lbit ttvedc téŽ svťrj stzttutární orgán a případrrě osclby. kter.Ú'jsor.r

clprál,něny krorně tohoto orgárru zaní v poplatkových věcech.jednat.

j. Poplatrrík.je povinen oztrálnit nrěstskému úřadu krrŽdou skLrtečnost, která rná v|iv na výši
ptlplatku nebo na osvobození cio i 5 dnťr od jejího vzniktI.

Čt. lÍi
Sazřry poplatkal

1. Sazba poplatku tYiní za každý i zaptrčatý rn2 trŽír,aného veře.iného prostranství a každý i
započad clen:

a)prode.iní stánky' prilty. kiosk-1, k prcli1ejnírlr Úrčclťrm a os'tatní prode.jní,taÍízcní

b) reklarrrní zaí-ízcní typu".A..a reklamní tabu|e.

lE0,- Kč zakaŽdý
i zap-ločaty ln2 a dcn

10,- Kč,l'akaŽdý
i ,započaý m2 a den

c) os;tatní rekliinrní zaŤ iz'eni Lt nr i s'i Čn it nr i tn o pa nr átk i; vtl,.t ztl nu.

tr0,. Kč zakaŽďý
i započatý m2 a den

d )tls iatrr í rek l atrrní z'aiizení ltllrísič:ná v .oanlátkov é zórrě,,)

r:) lunaparky. e ilkLisy

t0{} Kč zakaŽdý
i započaťv rn2a den

.5'- Kč za každý
i zrrpočad tn2 a den

fl u l oŽerrí stavebn í ho lnater.i ál u- stavebních z,zlř ír'eni
nebcl.iilrého nrater.iei!u přesahující 3 týdny

g) přcclzahrtitiky u rcstatirací a cr-tkráren

1Ú,- Kč zakaŽrJý
i započafy nr2 rr t!en

.d,- Kč zakaŤ't|ý
i započaty m2 a den,



k.cle předzai.irríclltou se i.clzutní rnísltl uŽít,attó i.l llrtlcieji zboŽí a iloskytování sltlŽcb v
pohclstinství,ctrkrárnách nebo kavárniich

l.:) ostli,.ilí zpiisoby LlŽíl,ání'leřc]nÓho pt-tlsttiriiství
i {}'- Kč z;r každý

á započarÝ m2 zt clen

i) předsurrutá prociejní llísta ..""".". t{i0'* Kč za,N*až',dÝ 
'iztlyločatým'ilden,

kde přcdsunutýtl prodejnírn tnísl.em.je v\'rnczené rnísto. na kter:ém se r-rskutečriu.je

procle.| zboŽi stejnóho sortimentu jako v pÍ0Vozo\'ltc\ Ltrčellé i< ttlmuto irčclLr

kcl]ir''rdačnírtr ro::hoc1nr-itínr poclle zv|, zá}<ot^;,t'), se ktelou předsunuté prode.jní tnísto
Íirnltčrrč sout,isí.Předsuttuté i;i-odcjrrí nlístcl se zř.izuje v ičsrié blízkosti před toutti
pÍOvozovn(lu a initsí rnít ste.inóho provozovalele. Přcdsunulé prode.jní místo lzc už'íval
pOLlZe v soulaci'.l s ustttIlovenírn zvláštníhci zákorra .,

.;)přckopy. výkop'v ..,.""..10,-Kč zakaŽdý
i zapučatv ln. a tlen

2. í-.}llcll'r se rtlzulrríjccien kalei'rtlářrrí der-r bcz ohlcclr-r;rato' kterou ir 1zrk velkoir část dne

popilitrríl< k čirrnt;s;ti vyr-rŽi jc"

C!. Žt}

{}svoŘltlzerlí

Poplati<rr z'a uŽívání vcřejnéiro pÍost]:al{StVí rie po'1iéhir.ií:

a) akcc 1lořádané na veře.inérrr prostratrsir,í bcz.lstupirého nebo ic-jichŽ výclčieli.je určetr tla

charitati.",ní ir veřejně prospěšné účcl1,

b)rrl dtlbtr třítýclnů'aIc,iicní star,ebního n.l:l[cliáiu rrebil.]iirého ilratcriálti podIe písm. í)
c) i:r'el<op1'a výkopy podie uísrn. !) rra cobi"r j0 italendziřr.rích cjlltj

il) i,,řekopy a výiiilpv pod1e pÍsnl..j) plov.áciěrré rrrajiteii nebo správci sílí zil úče lern

trtlstreinětli lrirr,ari1ního stavLi těchto síií pir dtl5Li oclstrarrění hal'arijrrílrcl stavu

c1.21
\/znik *t zánik popl*tktlvé povinnosti

Popiatck se pllitÍ ii';[ pr'.'éiicl t1ne' kcly.doš]cl k r-rŽí*iárií vcřcjriého prostrarrství zpirsobelrl

lLl'ecjeilýnr v či. i5 aŽ do Linc kd;'toto r-rŽívtiní skclnči]o, z'ai.í,l'cri byirl odstratrěno a veřejnó

ÚřoSiíanStVí bvlo uvedcno tlo uťtvoc1ního siavri.

d,|.Ž2
SplaÚnost pop!atke'l

1. i}řr iiŽír,irilí vci.e.jrréilo pl.ostLiit.tstr,'í na.JobLr kiatŠí 5 cinťr.jc poplarck s;platrrý lle.jpozdě.ji v

ilctt. l<cll.byto s trŽíválrínr r,eřcinc!ho prostiarrství z'apoč:ito. pokud jc tcnttl dcn cltrctrl

pi.a c or' n í h t-. k i i cj u, n c. ! po zdč' 
1 
i rr ási e ci Ll j íc í p rac tlvn í dell'

], \i ostattlích příoac1ecl.r.je sp!atrlj,i1o i.5.ti clirů ode c.lne dorttčerrí rozhotlrrutí.



oddíl v
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. zs
Předmět poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity se platí zvyužitých lůžek v zaÍízenich určených k
přechodnému ubytování za úplatu.

Čt. zl
Poplatník

Poplatník je ubyovatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba' která přechodné ubytování
poskytla. 

Čl zs
oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu oznámit městskému úřadu zaháieni
činnosti (poskytování ubýování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této
činnosti, v ostatních případech do 30 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

2. Při plnění oh|ašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit městskému úřadu příjmení,
jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo ICo. Jde.li o
fyzickou nebo právnickou osobu, kteráje podnikatelským subjektem uvede téŽčis|a účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněŽní prostředky z1ejí podnikatelské ěinnosti.
Právnická osoba uvede též svůi statuttírní orgrín a případně osoby' které jsou oprávněny
kromě tohoto orgánu za ní v poplatkoqých věcech jednat.

3. Poplatník je povinen oznámit městskému úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku nebo na osvobození do l 5-ti dnů od jejího vzniku.

4. Ubýovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako v čl. 1 1 odst. 3 této obecně
závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.

Čl.ze
Sazby poplatku

l. Sazba poplatku činí .. 4 ,- Kč zakaždé využité lůžko a den

Čl.zl
osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá:
l. Ubytovací kapacita v zařízeních slouŽících pro přechodné ubýování studentů a Žáků.

2' Ubýovací kapacita v zaÍízenich slouŽících pro ubýování pracovníků fyzických a
právnických osob' které toto zaÍizeni vlastní nebo k němu mají právo hospodaření.

3. tlbytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zaŤizeních, pokud nejsou užívána
i ako hotelo vá zaŤizení.



4. Ubytovací kapacita v zařizeních sloužících sociá]ním a charitativním účelům.

čt. zs
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31.t. následujícího kalendářniho roku.

oddí| vI
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. zg
Předmět poplatku

Poplatku podléhá každý povolený výhemí hrací přístroj 6)

cI.30
PopIatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.

Čt. st
oznamovací povinnost

1 . Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů oznámit písemně nebo ústně do protokolu
městskému úřadu termín uvedení výherního hracího přístroje <lo prvního provozu a do|ožit
tuto skutečnost protokolem 7).

2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit městskému úřadu nžvev
právnické osoby, sídlo, IČo, čísla účtů u peněŽních ústavů, na nichž jsou soustředěny
peněžní prostředky z jeho podnikatelské činnosti a statutární orgán a případně osoby, které
jsou oprávněny kromě tohoto orgánu zaněj v poplatkových věcech jednat.

3. Poplatník je rovněž povinen oznámit do 15 dnů městskému úřadu ukončení provozování
výherního hracího přístroje a doložit tuto skutečnost protokolem 7)

Čt.sz
Sazba poplatku

l. Sazba poplatku zakaždý provozovaný výherní hrací přístroj činí
5 000,- Kč na tři měsíce

2. V případě, Že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší nežtÍi měsíce bude
poplatek vyměřen v poměmé výši.

Čt. ss
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem' ve kterém byl provoz výhemího hracího přístroje

ukončen.



c|.34
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu tří měsíců nejpozději

poslední den třetího měsíce
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu šesti měsíců ve dvou

splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrt|etí, a to splatných vždy v
poslední den příslušného čtvrtletí

c) při povolení provozování výhemího hracího přístroje na kalendrířní rok ve čtyřech
splátkách odpovídajících dé|ce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatnýchvŽdy poslední
den příslušného čtvrtletí.

2. Poplatek může b14 zap|acen poplatníkem i jednorénově v termínu první splátky.

oddí| VII
Ustanovení společná a závérečná

Čt. ss

l. Nebudou-li poplatky zap|aceny(odvedeny) včas nebo ve správné výši vyměří obec poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou
(neodvedenou) ěást můŽe obec zqfšit ažnatrojnásobek. Vyměřené poplatky se

zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou může mu
městský-úřad uloŽit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle zvláštního
zákona,)

3. Poplatky se platí v hotovosti na írnančním odboru městského úřadu, nebo poštovní
poukázkou' případně bankovním převodem na účet města.

Čt. so

l. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost Stanovenou obecně
závaznouvyhláškou města, |ze d|užné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běŽitři|etá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto
úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do l0let od konce
kalendářního roku' ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. rz

l. Řízení o poplatcích vykonává městský úřad

2. K odstranění tvrdosti může městský úřad na zák|adě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho
příslušenstvi zce|a nebo částečně prominout.



cI.38

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zv|áštní zákon 8) není-li v zákoně o
místních poplatcích stanoveno j inak.

Čl. sq

Tato obecně závaznályhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2003 o místních
poplatcích.

Čt.lo

Přílohy obecně závazné vyhlášky č'.612007.
Příloha č. 1: Vymezení památkové zóny veVyšším Brodě dle lyhlášky Ministerstva kultury

č.250/1995 Sb.
Příloha č. 2: Vymezení veřejného prostranství nauzemí města Vyššího Brodu pro účely

obecně závazné whláškv č,.612007

cl.4t

Poznámky pod čarou:

l) např. Zikon č. 4491200| Sb', o myslivosti, ve zněnípozdějších předpisů
2) zákon č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o zméné některých ziíkonů, ve znění
pozdějších předpisů
3) s 34 zékonač,. 12812000 Sb., o obcích(obecni zÍizení),ve zněni pozdějších předpisů
4) zžkon č. 18312006 Sb., o územním planovaní a stavebním řádu(stavebni zákon), ve znéni
pozdějších předpisů
5) $ 17 odst.1I zákonač.455lI99I Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozděj ších předpi sů
6) zěkonČNn o. 2o2lt990 Sb., o loteriích ajiných podobných hrách, ve zněnípozdějších
předpisů
7) $5 vyhlášky č. 223l1993 Sb.' o hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
8) zákon č. 337l|992 Sb', o správě daní a poplatků' ve znéni pozdějších předpisů
9) příloha č. 1 - Vymezenípanátkové zóny ve Vyšším Brodě dle vyhl. Ministerstva kultury č.
250/1995 Sb.
Přílohy: č. 1 - Vymezení památkové zórry ve Vyšším Brodě dle vyhlášky Ministerstva

kultury č.250/1995 Sb.
10) Příloha č.2 - Vymezení veřejného prosranství naiuemi města Vyššího Brodu pro účely

obecně závazné vyhlášky č.612007

'l /t /'/'r'
Den vyvěšení (vyhlášeni) .."... 1.l...1..:.....:.

. . {., tr.,J . i.Den sej m utí..:Y..Ý....,....

TŤtr'6 *uuul/onr,ru
]. , .; . .)/. ]Á,ř1&1

.'ťtr;'.: ri5$ 
'|.qti 

$J.r



v'V'lY-flE,ZE.NÍ P,{N,{Ánp<ovÉ zorov vtr vvŠŠnrut gR.onp
c{Ee vyfir!ášky IV{ňmůstensÉva [<ur[tun.y č' 250/1995 sh.

Příloha č. 1

Hranice památkové zÓny ve Vyšším Brodě začíná na Severu na levém
břehu
řeky Vltavy u p. č. B09/I, které obÍhá včetně p. č. .78, přechází
komunikací
p. Č. tBrO/2, od vychodě pokraČuje dáJ. podél p. č. 182/1r, ]82/I2,
-t82/L3,
182/14, 182/15, .1 82/2, 11B/I, .764/3, podé1 levého břehu řeky Vltavy p.

ílsetq, přechází řeku k p. č. tl4/l, pokračuje dál podél p. č. 192/2,
193/2,
L94, I91/2,79.t/I, 2o9, 2I2, přechází komunikaci p. č. I126/2, dále podél
p.
č. 2I5, 21-6, 2l-t, 2I9, 22I , 228/2, 232, 236, 240, 25L, 256, obíhá p.
C.
21 2/L, pokraču1e podéI p. č. 329/4, 329/3, 33] /3, 340/2, 3.1 9, 342/3,
obíhá
p. č. 342/5, vraci se zpět podél cesty p. č. 331/4, pokračuje podé] p.

3B1, dáJ.e podéI potoka p. č. 431/2 až ke komunikaci p. č. 7699/5, ilá
;ihu
vede podel ni k silnicí p" č. I106/I0, překračuje jj ' objhá p. č"
9rt2 / 2,
v52/L včetně p. č. 225, pokračuje podei komunikaci.p. č. I115/L, vede
podé I
p. č' ).ll-l , 406, 111B, na západě překračuje komunikaci p. č. I.]15/L,
vede
podél ní zpět k p. č. I-122/2, obíhá p. č' 362, 20/6, opět vede podél

p. č" tlll/2, pokračuje podé1 cesty p. č. 7123/2, u1ice Míru p. č. I.125 a
p.
č. 1B/2 k Lesní ulici p. č. 1124/l, pokračuje podél ní k p. Č. 80/1,
které
okihá, vede podel komunikace p. č. 65/5, přecházi ji a pokračuje podé1 p.

t,5/I, přechází komunikaci p. č. 66l10 k p. č. 65/8, které obihá' dáf e
vede
kolem p. č. 62, překračuje Českou ufici p. č. I.72I/I, vede podéI p.
č.
I224/5, I224/6, l224/.7, 1224/l0, 1224/B, které obihá, překračuje potok
Menš i
Vltavice p. č. 11 4.7, vede podél p. č. l39B/I, pŤechází vodoteč p. č.
T148,
obihá p' č. 1391/I, překračuje cestu p. č. 1730, pokračuje podél ní a
dáIe
podél p. č. i390, 1428/3, 1428/7, L428/2, které obihá' na severL
překračuj e
komunikaci p. č. I136/l, obihá p. č. 1432/2, pŤecházi siIníci p. č.
r'7 38 / L,
pokračuje podél komunikace p. č. l.138/2, po této komunj-kaci přechází
řeku
Vltavu p. Č. L422/2 a dosahuje výchozího bodu u p. č. Bo9/I.



Vymezení veřejného prostranství na území města Vyššího Brodu pro účely obecně z,ávazné

ryhlášky č.612007.

Příloha č.2

!.) Ulice:

Název ulice p'č.' k.ú. V. Brod
5. května I149l1,I728l1
Česká 712IlI
Dřevařská I7I7l2
K Vltavě l7z7l3,1761II
Kaplická 172612
Na Kozinci 1730
Klášter st.p.č' 144l|. |4511, |42,I38l2,|35l2,13513,13514.735lI,133,12411
Le srrí I724lI
Lictická |69912,1699lI čásL
Iv{ariínkovská i]i5l1, \712,I1o9l2,99812
Míru L725l1,I738lI,1402, L]z2l1,772312,90l2L
}ia Stráni l2o8l2,I22o
Na Vyhlídce 1208139
Náměstí I749lI.I749l2.26311
Polrraniční Stráže |20814,20lI
Poschod'ová 65ll09, 6716, 6712,5218
Studánecká 7706110,7.706ll, 170612
Za Klášterem I4I8,7]3612
Zahradní I726lI,1121lL
i{ybářská I84l4,I84l2,19216
Elektrárna Jihočeské dřevařské závody
Hrudkov k.ú. Hrudkov
F{erbertov k'ú' Herbertov
Lachovice k.ú. Hrudkov
Studánky k.ú. Studánky u Vyššího Brodu
Dolirí Jílovice k.ú. Bolechy
D.Jílovice - Lopatná k.ú. Bolechy
D. Jílovice - Kyselov k.ú. Bolechy
Těchoraz k.ú' Herbertov
Dolní Drkolná k.ú' Dolní Drkolná

2) Veřejná zeleň a ostatní plochy, sloužící obecnému užívání
pozernkové parcely v k.tJt. Vyšší Brod číslo:
201L,2A24,20128,20127,2514,33,2r, 50,9U2,991r,9012, 715117, 106ll, 152, 160, 165, 164,163,
1421, 13, 14211 4, 1402, 723, 901 70, 20212, 89 12

pozetnkové parcely v k.Úr' Studánky u Vyššího Brodu číslo:
269 I 3, 27 0, 50Zl 5, r7 2, r4Z7 I 9, 27 7 7 I 12, 27 7 1 I 5

pozemkové parcely v k.ú. Hrudkov číslo:
809/l


