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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

ze dne 29. dubna 2004, 

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 obecně závaznou vyhlášku: 

Část I 

Obecně závazná vyhláška města Český 
Krumlov č. 15/2003 se mění a doplňuje tak-
to: 

(1) V článku 1 se znění odstavce 3 mění 
takto: 

„(3) Za historickou část města se pro úče-
ly této vyhlášky považují ulice: Dlouhá, For-
manská, Horní, Hradební, Kájovská, Kaplic-
ká - část (jen v pěší zóně), Klášterní, Kostel-
ní, 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.“ 

(2) V článku 13 se odstavec 2 mění takto: 
„(2) K vyhrazení trvalého parkovacího 

místa 
a) paušální částka 1 000 Kč / měsíc, jde-li 

o trvalé parkovací místo na náměstí Svor-
nosti, 

b) paušální částka 500 Kč / měsíc, jde-li o 
trvalé parkovací místo v historické části měs-
ta mimo náměstí Svornosti, 

c) paušální částka 300 Kč / měsíc, jde-li o 
trvalé parkovací místo mimo historickou část 
města.“ 

(3) V ostatním zůstává obecně závazná 
vyhláška města Český Krumlov č. 15/2003 
beze změny. 

Část II 

ÚČINNOST 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1. 5. 2004. 

Z důvodu naléhavého obecního zájmu na 
současném zahájení schválených změn sys-
tému parkování ve městě, jehož je úprava 
místního poplatku za užívání veřejného pro-
stranství nedílnou součástí, je stanovena 
účinnost dřívější než 15. dnem po jejím vy-
hlášení.   

 
 
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
starosta  

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 


