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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 30. června 2005, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 15/2003, o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo města Český Krumlov vy-

dává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v 
platném znění, a v souladu s ustanovením § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tuto obecné závaznou vyhlášku: 

Část I 

Obecně závazná vyhláška města Český 
Krumlov č. 15/2003, ve znění obecně závaz-
ných vyhlášek č. 6/2004 a č.14/2004, se 
mění a doplňuje takto: 

V článku 13 se odstavec 2 mění takto: 
„(2) Vyhrazení trvalého parkovacího místa 

pro parkování motorového vozidla 
a) v historické části města 
aa) paušální částka 1 000 Kč / měsíc pro 

vozidlo taxislužby, 
ab) paušální částka 1 000 Kč / měsíc pro 

vozidlo provozovatele s trvalým pobytem 
mimo pěší zónu, 

ac) paušální částka 750 Kč / měsíc pro 
vozidlo provozovatele s trvalým pobytem v 
pěší zóně, 

ad) paušální částka 250 Kč / měsíc pro 
vozidlo provozovatele s trvalým pobytem v 
pěší zóně staršího 60 let, 

ae) paušální částku 3 000 Kč / měsíc pro 
vozidlo provozovatele ubytovacího zařízení v 
pěší zóně s kapacitou ubytování 45 a více 
lůžek 

b) mimo historickou část města 
ba) paušální částka 300 Kč / měsíc pro 

osobní automobil, 
bb) paušální částka 800 Kč / měsíc pro 

nákladního automobil nebo autobus.“ 
Příloha č. 6 vyhlášky - pravidla pro vydá-

vání povolení k vjezdu vozidel do pěší zóny 
ve městě Český Krumlov - se v § 3 doplňuje 
o bod 5), který zní: 

„V jednorázovém povolení musí být vy-
značeno místo opravy nebo číslo popisné 
objektu, kde oprava probíhá, a předpokláda-
ná doba opravy (začátek a konec opravy).“ 

V ostatním zůstává obecně závazná vy-
hláška města Český Krumlov č. 15/2003 
beze změny. 

Část II 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 8. 2005.  

 
 
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
starosta 

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 


