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15
O B E C N Ě Z Á V AZ N Á V Y H L Á Š K A
ze dne 15. prosince 2003,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Český Krumlov se
usneslo dne 15. 12. 2003 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. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Louži, Na Ostrově, Nové Město, Panenská,
Panská, Parkán, Radniční, Rybářská, Soukenická, Šatlavská, Široká a náměstí Svornosti.
Část II.
Poplatek ze psů
Čl. 2

Část I.
Čl. 1

Předmět poplatku
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Základní ustanovení
(1) Město Český Krumlov vybírá tyto
místní 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
města
g) poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj
h) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů1.
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský
úřad Český Krumlov (dále jen „městský
úřad“).
(3) Za historickou část města se pro účely
této vyhlášky považují ulice Dlouhá, Formanská, Horní, Hradební, Kájovská. Kaplička - část (jen v pěší zóně), Klášterní, Kostelní, Latrán - část (jen v pěší zóně). Linecká část (jen v pěší zóně), Masná, Na Fortně, Na

Čl. 3
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která je držitelem psa a má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města.
(2) Poplatník je povinen přihlásit psa do
evidence na městském úřadu do 15 dnu ode
dne, kdy vznikla poplatková povinnost, a to
na předepsaném tiskopise, vydaném městským úřadem (viz příloha č. 1 této vyhlášky).
Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, do 15
dnů od jejího vzniku.
(3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích2.
(4) Od poplatku jsou osvobozeni:
a) držitel psa, který převzal psa z útulku
pro psy provozovaného městem Český
Krumlov po předložení písemného potvrzení
Městského útulku pro psy v Českém Krumlově, kde psa převzal, a to na dobu dvou let
ode dne převzetí.
b) držitel psa, který ho opatřil čipem - po
dobu 1 roku od očipování psa a za předpokladu, že se nezmění jeho majitel
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c) Policie ČR, městská policie a Armáda
ČR
d) držitel psa, provádějící výcvik psů - záchranářů a držitel loveckých psů, pokud mají
příslušné osvědčení
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(3) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek v
poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního
roku, postupuje se obdobně.

Čl. 4
Sazby poplatku
Sazby poplatku za kalendářní rok:
a) držitel psa, kterým je osoba osamělá a
je poživatelem starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelem
sirotčího důchodu
za prvního psa: 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa: 150
Kč
b) držitel psa, kterým je poživatel starobního, invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatelem sirotčího důchodu
za prvního psa: 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa: 300
Kč
c) držitel psa chovaného v rodinném
domku, v němž jsou nejvýš 2 byty, mimo
historickou část města, nejedná-li se o případ uvedený pod písmenem a) nebo b)
za prvního psa: 700 Kč
za druhého a každého dalšího psa: 1050
Kč
d) v ostatních případech
za prvního psa: 1200 Kč
za druhého a každého dalšího psa: 1800
Kč

ČI. 6
Splatnost poplatku
(1) Vlastník psa je povinen zaplatil poplatek ze psů za kalendářní rok bez vyměření
předem, a to:
a) jednorázově v termínu do 31. března,
pokud poplatek nepřesahuje 400 Kč ročně
jednoho poplatníka
b) ve dvou stejných splátkách, vždy do
31. března a 30. září, přesahuje-li poplatek
400 Kč ročně u jednoho poplatníka, přičemž
jednorázově lze poplatek zaplatit i v případě,
že přesahuje 400 Kč ročně u jednoho poplatníka.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí poplatník za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku 1/12 příslušného poplatku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po
termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost
poplatek platit vznikla.
(4) Městský úřad vydá držitelům psů
známky pro psy s vyznačením názvu města
a evidenčního čísla psa.
Část III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt
Čl. 7

ČI. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká prvním
dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém pes dovršil věk tří měsíců nebo prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém se fyzická nebo právnická osoba stala držitelem psa staršího 3 měsíců.
(2) Poplatková povinnost zaniká prvním
dnem následujícím po měsíci, v němž fyzická nebo právnická osoba přestala být držitelem psa.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které za úplatu přechodné pobývají na území obce za účelem
léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný
důvod svého pobytu. Jiný důvod pobytu zakládající osvobození od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt prokazuje ubytovaný např. pozvánkou na školení nebo pracovní setkání, cestovním příkazem nebo
čestným prohlášením.
Čl. 8
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(1) Plátcem poplatku je ubytovatel, kterým
je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla. Ubytovatel vybírá pro obec poplatek ve výši stanovené touto
obecně závaznou vyhláškou, za poplatek
ručí a je povinen jej pravidelně městskému
úřadu vyúčtoval.
(2) Ubytovatel je povinen vést v písemné
podobě evidenční knihu3.
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veb 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 děl5.
ČI. 11

ČI. 9
Sazba poplatku a jeho splatnost
(1) Sazba poplatku činí 15 Kč za osobu a
každý i započatý den pobytu, není-li tento
den dnem příchodu.
(2) Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek,
odvedou vybraný poplatek na účet městského úřadu (případně v hotovosti), podle počtu
ubytovaných osob čtvrtletně, nejpozději do
15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí a zároveň s tím předloží „Přiznání k placení poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt“ (příloha č. 3 této vyhlášky), prokazující správnost
odvedeného poplatku.
(3) Ubytovatel je povinen ohlásit zahájení
činnosti (poskytování přechodného ubytování) městskému úřadu nejpozději do 30 dnů,
a to na tiskopis jím vydaném (viz příloha č. 2
této vyhlášky).
(4) Poplatku nepodléhají osoby uvedené v
zákoně o místních poplatcích4.
(5) Od poplatku jsou osvobozeny
a) osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných jednot a sportovních
klubů, pokud cena za ubytování a den nepřesahuje částku 80 Kč.
b) osoby ubytované v turistických kempech, pokud cena za ubytování a den nepřesáhne 30 Kč.
(6) Poplatek za lázeňský nebo rekreační
pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.
Část IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
ČI. 10
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, kterým se rozumí provádění
výkopových prací, umístění dočasných sta-

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 prostoru6.
(2) Vymezení veřejného prostranství na
území města pro účely této obecně závazné
vyhlášky je obsahem přílohy č. 4.
ČI. 12
Poplatník
(1) Poplatníkem je fyzická i právnická
osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně.
(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. 13
Sazby poplatku
(1) Sazby poplatku za každý i započatý
metr čtvereční užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den za umístění
stánků, pultů, kiosků a vozidel upravených k
prodejním účelům, včetně manipulačního
prostoru činí:
a) na tržištích v katastru města za každý i
započatý m2 / den
- prodej zeleniny, ovoce, nebo sezónního
zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční
stromky, vánoční ozdoby apod.):
10 Kč
- prodej ostatních věcí:
20 Kč
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- prodej z automobilů upravených k tomuto prodeji:
50 Kč
b) mimo tržiště v katastru města za každý
i započatý m2 / den
- prodej zeleniny, ovoce, nebo sezónního
zboží (jmelí, kraslice, pomlázky, vánoční
stromky a ozdoby apod.):
20 Kč
- prodej ostatních věcí:
30 Kč
- prodej z automobilů upravených k tomuto prodeji:
100 Kč
(2) Vyhrazení trvalého parkovacího místa
a) trvalé parkovací místo v historické části
města - paušální částka 1 000 Kč / měsíc
b) trvalé parkovací místo pro parkování
osobního motorového vozidla v ostatních
částech města - paušální částka 300 Kč /
měsíc
c) trvalé parkovací místo pro parkování
nákladního automobilu nebo autobusu mimo
historickou část města - paušální částka 800
Kč / měsíc
(3) ke skladování materiálu a ke stavební
činnosti, zejména ke stavbě lešení nebo vybudování stavebního dvora za každý i započatý m2 / den
a) v historické části města:
10 Kč
b) mimo historickou část města: 8 Kč
(4) za použití veřejného prostranství k
umístění reklamního zařízení za každý i započatý m2 / den
a) v historické části města:
15 Kč
b) mimo historickou část města: 5 Kč
(5) k umístění jiných zařízení za každý i
započatý m2 / den
a) umístění a provoz lunaparku, cirkusů
apod.:
2 Kč
nebo paušální částka při záboru do 1000
m2 týdně:
2 000 Kč
2 500 Kč
nad 1000 m2 týdně:
(6) ostatní
a) reklamní akce, tvorba filmových a televizních děl:
10 Kč
b) využití pro jiné kulturní nebo sportovní
akce:
10 Kč
c) poskytování jiných služeb:
10 Kč
(7) za použití veřejného prostranství k
umístění hostinských zahrádek za každý i
započatý m2 / den:
a) na náměstí Svornosti:
10 Kč
b) v historické části města:
8 Kč
c) mimo historickou část města: 2 Kč
(8) Poplatek se neplatí z akci uvedených
v zákoně o místních poplatcích7. Poplatku za
užívání veřejného prostranství spočívajícího
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ve vyhrazení trvalého parkovacího místa
nepodléhají osoby zdravotně postižené8.
(9) Od poplatku je osvobozeno
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.
Čl. 14
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 a
prostranství bylo uvedeno do původního
stavu.
(2) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o vyměření poplatku na
účet městského úřadu.
Část V.
Poplatek ze vstupného
ČI. 15
Předmět poplatku a poplatník
(1) Předmětem poplatku je vstupné9 na
kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní
akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v
ceně vstupného obsažena.
(2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.
ČI. 16
Sazby poplatku a jeho splatnost
(1) Poplatek ze vstupného činí
a) 5 % vybraného vstupného z plesů a tanečních zábav pořádaných občanskými
sdruženími, nadacemi nebo obecně prospěšnými společnostmi
b) 15 % z vybraného vstupného u diskoték a opakovaných produkcí v zábavních
podnicích
c) 20 % v ostatních případech (estrády,
prodejní akce a akce obdobného charakteru)
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(2) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne
uspořádání akce, která poplatku podléhá.
(3) Poplatek se neplatí z akcí uvedených
v zákoně o místních poplatcích10.
(4) Od poplatku jsou osvobozeny
a) sportovní a společenské akce pořádané tělovýchovnými organizacemi se sídlem
na území města
b) divadelní a filmová představení pořádaná v místních zařízeních k tomu účelu
zavedených, koncerty a výstavy,
c) maturitní plesy místních středních škol,
d) akce výchovně-vzdělávacího charakteru a akce pro děti a mládež.
e) akce s dobrovolným vstupným a akce
pořádané městským úřadem.
(5) Poplatník je povinen nejméně 5 dnů
před konáním akce ohlásit městskému úřadu
údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název)
pořadatele, datum, hodinu a místo konání
akce, účel využiti výtěžku. Na výzvu městského úřadu poplatník dále uvede bydliště
nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u
peněžních ústavů, na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Část VI.
Poplatek z ubytovací kapacity
ČI. 18
Poplatek z ubytovací kapacity se platí z
využitých lůžek v zařízeních určených k přechodnému ubytováni za úplatu.
ČI. 19
(1) Poplatníkem je ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
(2) Ubytovatel je povinen vést evidenční
knihu obdobně jako v čl. 8, odst. 2 této
obecně závazné vyhlášky, údaj o účelu pobytu se neuvádí.
(3) Poplatku nepodléhají ubytovací kapacity uvedené v zákoně o místních poplatcích.11
Čl. 20
Sazba poplatku a jeho splatnost
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(1) Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.
(2) Poplatník je povinen se zaregistrovat u
městského úřadu nejpozději do 15 dnů ode
dne, kdy nastala skutečnost, která má za
následek povinnost platit poplatek. Do 15
dnů je poplatník rovněž povinen oznámit
každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.
Poplatník je povinen provést registraci na
předepsaném tiskopise (viz příloha č. 5 této
vyhlášky).
(3) Poplatek je splatný nejpozději do 15
dnu po uplynutí kalendářního čtvrtletí.
Část VII.
Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
města
ČI. 21
(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, které bylo vydáno povoleni k vjezdu
motorovým vozidlem do pěší zóny v historické části města (dále jen povolení).
(2) 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 označuji 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.
(3) Poplatek se platí za vydání povolení.
(4) Poplatková povinnost vzniká kladným
vyřízením žádosti o vydání povolení.
(5) Sazba poplatku činí:
a) za den (24 hodin):
20 Kč
b) paušální - na kalendářní pololetí: 3 600
Kč
c) paušální - najeden kalendářní rok: 7
200 Kč
(6) Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích.12
(7) Od poplatku jsou osvobozeny osoby
provozující vozidla:
a) záchranné služby při jejím výkonu
b) hasičů při zásahu
c) Policie ČR a městské policie
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d) havarijních čet při odstraňování poruch
dodávky el. energie, vody, plynu, tepla nebo
kanalizace
e) pohotovostní a převozní lékařské služby při výkonu
f) provádějící zásobování
g) pohřební služby, spojů, údržby a čištění komunikací, odvoz odpadků a havarijních
čet.
(8) Řidiči vozidel provádějící zásobování
se při vjezdu do pěší zóny prokazují vypsaným jízdním deníkem nebo dodacím (objednávkovým) listem.
(9) Poplatek je splatný před vydáním povolení.
Čl. 22
Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu vozidel do pěší zóny
Znění pravidel pro vydávání povolení k
vjezdu vozidel do pěší zóny jsou obsahem
přílohy č. 6.
Část VIII.
Poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj
Čl. 23
(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přistroj podléhá každý povolený výherní
hrací přístroj.13 Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku.
(2) Poplatek za výherní hrací přístroj platí
jeho provozovatel.
(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací
přístroj na tři měsíce činí 5 000 Kč.
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sledujícího po dni ukončení provozu a doložit
toto ukončovacím protokolem.
Čl. 25
(1) Poplatek je splatný v měsíčních splátkách vždy do konce kalendářního měsíce.
(2) Poplatek muže být uhrazen i jednorázově k datu splatnosti první splátky.
Část IX.
Ustanovení společná a závěrečná
ČI. 26
(1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která
podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1 odst. 1 této obecně
závazné vyhlášky, není-li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
(2) Není-li stanoveno jinak, je poplatník
povinen městskému úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové
povinnosti do 10 dnů od jejich vzniku, ve
stejném termínu má za povinnost ohlásit
rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
(3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně městského úřadu nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet
městského úřadu.
(4) K odstranění tvrdosti může obec na
základě žádosti poplatníka poplatek nebo
jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 27
Sankce

Čl. 24
(1) Poplatník je povinen písemné ohlásit
správci poplatku uvedení hracího přístroje do
provozu nejpozději do dne následujícího po
dni uvedení do provozu a doložit toto zahajovacím protokolem.
(2) Při ohlášení je poplatník povinen sdělit
správci poplatku název své osoby, sídlo, IČO
a čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž
jsou soustředěny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti této právnické osoby.
(3) Poplatník je povinen oznámit správci
poplatku ukončení provozování do dne ná-

(1) Při nesplnění poplatkové povinnosti
tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří
městský úřad poplatek platebním výměrem,
takové poplatky muže zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit
do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh
této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti
se použije ustanovení § 12 odst. 2 zákona o
místních poplatcích.
(2) Při porušení stanovených povinností
nepeněžité povahy muže obecní úřad uložit
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poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona14.
Čl. 28
Při řízení ve věcech místních poplatků se
použije zvláštní zákon14, není-li v zákoně o
místních poplatcích stanoveno jinak.
Čl. 29
Přechodné ustanovení
V období od 1. 1. 2004 do 30. 4. 2004
platí následující znění článku 13 odst. 2) této
obecně závazné vyhlášky v následujícím
znění:
(2) K vyhrazení trvalého parkovacího místa
a) paušální částka 1000 Kč / měsíc, jde-li
o trvalé parkovací místo na náměstí Svornosti,
b) paušální částka 500 Kč / měsíc, jde-li o
trvalé parkovací místo v historické části města mimo náměstí Svornosti,
c) paušální částka 300 Kč / měsíc, jde-li o
trvalé parkovací místo pro parkování osobního motorového vozidla,
d) paušální částka 800 Kč / měsíc, jde-li o
trvalé parkovací místo pro parkování nákladního automobilu nebo autobusu mimo historickou část města.
ČI. 30
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.
1/1996, o místních poplatcích, v platném
znění.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dne 1. 1. 2004.

JUDr. František Mikeš, v. r.
starosta
Miloš Michálek, v. r.
místostarosta

1) obecně závazná vyhláška města Český
Krumlov č. 19/2001, o mistním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třiděni, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, v platném znění
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2) § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon)
3) § 3 odst. 4 zákona
4) § 3 odst. 2 zákona
5) § 4 odst. 1 zákona
6) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
7) § 4 odst. 1 a 2 zákona
S) § 86 zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
9) § 6 odst. 1 věta druhá zákona
10) § 6 odst. 1 věta třetí zákona
11) § 7 odst. 2 zákona
12) § 10 odst. 1 zákona
13) zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
14) zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha č. 1
Evidence - poplatek ze psů
Fyzická osoba:
Jméno a příjmení

...................................

Trvalé bydliště

...................................

Zaměstnavatel

...................................

Bank. spojení

...................................

Číslo telefonu

...................................

Právnická osoba:
Obchodní jméno

...................................

Sídlo firmy

...................................

IČ:

...................................

Bank. spojení

....................................

Roční poplatek ....... Počet splátek ....... Číslo poplatníka ........ Variabilní symbol ...................

pořadí číslo
stáří
pohlaví rasa ačip, tetování držen od,
psa evidenčnípsapsa barvaúčel
známky psa

V Českém Krumlově dne .................

Příloha č. 2

podpis ..........................
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Ohlášení činnosti
(poskytování přechodného ubytování)
k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Jméno a příjmení (obchodní jméno) ubytovatele...................................
Sídlo firmy

...................................

Místo podnikání

...................................

IČ

...................................

Bank. spojení

...................................

Číslo telefonu

...................................

V Českém Krumlově dne ....................

Příloha č. 3

podpis ........................
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Přiznání k placení
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Za .......... čtvrtletí roku ...........
Poplatník

...................................

Způsob platby:
- převodním příkazem z účtu číslox) ............................
- v hotovostix)

Poplatek
za rekreační pobyt

1.
2.
3.
měsíc měsíc měsíc celkem

čtvrtletí

placené lůžkodny celkem

placené lůžkodny
podléhající poplatku

lůžkodny osvobozené
od poplatku

sazba poplatku Kč/den

15

15

15

15

vypočtený poplatek
celkem Kč

x)

nehodící se škrtněte

V Českém Krumlově ..............................
Příloha č. 5

podpis ...................................
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Registrace k poplatku
z ubytovací kapacity
Fyzická osoba:
Jméno a příjmení

...................................

Trvalé bydliště

...................................

Zaměstnavatel

...................................

Bank. spojení

...................................

Číslo telefonu

...................................

Právnická osoba:
Obchodní jméno

...................................

Sídlo firmy

...................................

IČ:

...................................

Bank. spojení

....................................

Počet instalovaných lůžek

V Českém Krumlově dne .................

....................................

podpis ..........................
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Příloha č. 6
Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu vozidel do pěší zóny ve městě Český Krumlov
§1
Povolení mohou být vydána za dále uvedených podmínek pro vozidla vykonávající
prokazatelně v pěší zóně nezbytnou dopravní obsluhu.
Vjezd do pěší zóny
§2
1) Do pěší zóny mohou vjíždět bez povolení MÚ jen tato vozidla:
a) záchranné služby při jejím výkonu
b) hasičů při zásahu
c) Policie ČR a městské policie
d) havarijních čet při odstraňování poruch dodávky el. energie, vody, plynu, tepla nebo kanalizace
e) pohotovostní a převozní vozidla lékařské služby při výkonu
f) držitelů ZTP
g) vozidla provádějící zásobování
2) Řidiči vozidel provádějící zásobování se při vjezdu do pěší zóny prokazují vypsaným jízdním deníkem nebo dodacím (objednávkovým) listem.
§3
1) Do pěší zóny nebo její části může být povolen vjezd v libovolné době vozidlům označeným
zelenou povolenkou patřícím fyzickým osobám majícím trvalý pobyt v pěší zóně a osobám
jim blízkým (§116 občanského zákoníku).
2) Do pěší zóny nebo její části může být dlouhodobě povolen vjezd vozidlům označeným
modrým povolením patřícím
a) fyzickým osobám nebo právnickým osobám, které právem užívají nemovitost v pěší zóně
ke své podnikatelské činnosti nebo
b) vlastníkům nemovitostí v pěší zóně a osobám jim blízkým (§116 občanského zákoníku)
nebo
c) dlouhodobě poskytují služby subjektům v pěší zóně jako např. svoz domovního odpadu,
údržbu veřejného osvětlení
--------------------------------------------------------------------------------------§ 116 OZ - Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
(3) Do pěší zóny nebo její části může být povolen vjezd v omezené době vozidlům označeným jednorázovým (žlutým) povolením, které může být vydáno osobám
a) provádějícím stěhování
b) které doloží, že mají zakoupeno zboží, jež se musí pro svoji větší hmotnost nebo rozměry
přepravit vozidlem
c) provádějí opravy a údržby a dále jednorázovým (červeným) povolením, které může být
vydáno
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d) ubytovaným v ubytovacích zařízeních
4) Jedna fyzická nebo právnická osoba může být držitelem max. 2 ks přenosných modrých
povolenek dle § 3 odst. 2) písm. a) a b), tyto povolenky jsou přenosné mezi všemi vozidly
uvedenými na povolence, jejichž držitelem je tato osoba. Druhé povolení se vydává držitelům
4 a více vozidel. Omezení počtu povolenek se netýká případů, kdy vlastník nemovitosti v pěší
zóně právem užívá nemovitost, která není místní komunikací, k parkování svých vozidel.
§4
Ubytovaní v pěší zóně
1) Provozovatelé ubytovacích zařízení si mohou u stálé služby městské policie předem zakoupit jednorázové povolení (červené) pro své hosty ke vjezdu do pěší zóny.
2) Osoby, které vjíždějí do pěší zóny za účelem ubytování, jsou povinny mít vydané povolení
k vjezdu a umístit je tak, aby toto povolení bylo viditelně umístěno ve vozidle již při jejich
prvním příjezdu k ubytovacímu zařízení. Provozovatelé ubytovacích zařízení za tím účelem
předají ubytovaným povolení v jejich zařízení.
3) Jednorázové povolení platí v tomto případě nejvýše 24 hodin a musí v něm být vyznačen
název ubytovacího zařízení, SPZ vozidla, datum vystavení a hodinu prvního vjezdu. Všechny
tyto údaje vyplní ubytovatel nebo ubytovaný propisovacím perem jakékoliv barvy. Pokud
jsou na povolence škrtnuté nebo jinak odstraněné údaje, je neplatná.
§5
Vydávání povolení
1) Povolení se vydává jako samostatné povolení ke vjezdu a průjezdu konkrétní trasou v pěší
zóně. Povolení ke vjezdu musí být po celou dobu, kdy je vozidlo v pěší zóně viditelně umístněno za jeho předním sklem tak, aby bylo zcela čitelné.
2) Povolení vydává Městská policie Český Krumlov.
3) Ve zvlášť odůvodněných případech může velitel městské policie nebo strážník, který je
pověřen plněním některých úkolů při řízení městské policie, vydat krátkodobé povolení (bílé)
i nad rámec podmínek pro vydávání povolení (např. zahraniční a diplomatické návštěvy, svatebčané, pacienti lékařů z pěší zóny apod..)
4) Povolení ke vjezdu se vydává na základě žádosti. Žádost o jednorázové povolení se podává
ústně na služebně městské policie a rozhoduje se o něm okamžitě. Žádost o dlouhodobé povolení se provádí písemně na předepsaném formuláři.
5) Povolení bude žadateli předáno až po zaplacení místního poplatku, pokud není vydáváno
bezplatně.
6) Povolení se vydává jako jednorázové nebo dlouhodobé, nejdéle však na dobu jednoho kalendářního roku.
7) Na vydání povolení není právní nárok.
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§6
Žádost o povolení ke vjezdu
1) Žádost (formulář) o povolení ke vjezdu do pěší zóny obsahuje:
a) jméno a příjmení (fyzické osoby) nebo název (právnické osoby)
b) rodné číslo (fyzické osoby) nebo IČO (právnické osoby)
c) trvalé bydliště, sídlo (právnické osoby)
d) místo garážování
e) SPZ a typ vozidla
f) číslo osvědčení o technickém průkazu a datum jeho vydání
g) adresu majitele vozidla
h) označení místa vjezdu a trasy průjezdu
i)časové vymezení vjezdu
j)zdůvodnění žádosti
k) údaj o místě vyhrazeném k parkování městským úřadem
l)poučení žadatele o jeho povinnostech
m)datum podání žádosti
n) podpis
2) Žadatelé podle § 3 odst. 1 jsou povinni k žádosti o povolení ke vjezdu do pěší zóny předložit platný občanský průkaz s vyznačením trvalého bydliště a malý technický průkaz vozidla,
pro které žádá povolení do města.
3) Uživatelé nemovitostí v pěší zóně jsou povinni k žádosti o povolení ke vjezdu do pěší zóny
předložit doklad dokazující jejich vztah k nemovitosti v pěší zóně.

§7
Druhy a provedení povolení
1) Povolení ke vjezdu do města (dále jen povolenka) se vydávají v pěti barevných provedeních.
a) Zelené povolení se vydává v případech uvedených v § 3 odst. 1.
b) Modré povolení se vydává v případech uvedených v § 3 odst. 2.
c) Žluté povolení se vydává v případech uvedených v § 3 odst. 3 písm. a-c).
d) Červené povolení se vydává v případech uvedených v § 3 odst. 3 písm. d)
e) Bílé povolení se vydává v případech dle § 5 odst. 3
2) Povolenka je oboustranná.
Přední strana obsahuje:
a) znak města
b) nápis „vjezd povolen“
c) SPZ
d) písmeno označující směr vjezdu do města
e) časové omezení
f) evidenční číslo povolenky
g) kalendářní rok platnosti potvrzený kulatým razítkem MP

Zadní strana obsahuje:
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i)poučení ve smyslu vyhlášky
j)datum vydání
k) podpis vydávajícího pracovníka
l)kulaté razítko MP
§8
Změny, rušení a vracení povolení
1) Pokud se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno, nebo podmínky vjezdu do pěší zóny
nebo její části, je držitel povolení povinen předložit povolení Městské policii Č. Krumlov
k vyznačení změny do deseti dnů ode dne této změny nebo ode dne doručení výzvy. Jinak toto
povolení pozbývá platnosti.
2) Pokud jsou ve vydaném povolení neoprávněnou osobou pozměněny jakékoliv údaje, stává
se povolení neplatným.
3) Vydané povolení je možné zrušit, jestliže:
a) pominuly důvody, pro které bylo vydáno
b) jeho držitel porušuje omezení, která jsou v něm stanovena dle této vyhlášky
c) bylo zneužito
4) Zrušené povolení je jeho držitel povinen vrátit do sedmi dnů ode dne, kdy se o jeho zrušení
dozvěděl, Městské policii Český Krumlov. Může jej též na místě odejmout strážník městské
policie.
§9
Zásobování v pěší zóně
1) Doba určená pro zásobování v pěší zóně - od 19.00 do 10.00 hod celoročně - je vyznačena
na dopravních značkách „Pěší zóna“ a „Konec pěší zóny“.
2) V době určené pro zásobování uvedené na příslušné dopravní značce (zásobování vybranými potravinami), a to od 11.30 do 12.30 hodin je vjezd do pěší zóny nebo její části povolen
vozidlům provádějícím zásobování čerstvým zbožím, které podléhá zkáze:
a) pečivo
b) maso, uzeniny, ryby
c) mléko a mléčné výrobky
d) květiny
e) ovoce, zelenina

§ 10
Omezení hmotnosti vozidel
1) Pro zásobování v pěší zóně, a to pouze za účelem naložení nebo vyložení nákladu, lze použít vozidla nejvýše do užitečné hmotnosti 2 t.
2) Pro dopravu materiálu na stavby, rekonstrukce domů a nákladní taxislužbu lze povolit
vjezd vozidel nejvýše do užitečné hmotnosti 3,5 t.

