
 

3/2020 

OB EC NĚ  Z Á VAZN Á  VY HL ÁŠK A  

ze dne 29. října 2020, 

o místních poplatcích. 

 
 
 
 
Zastupitelstvo města Český Krumlov se 
usneslo dne 29.10.2020 č. usn. 
0060/ZM7/2020 vydat podle ustanovení § 
14 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 z pobytu, 
c)  poplatek za užívání veřejného 

prostranství, 
d)  poplatek ze vstupného, 
e)  poplatek za povolení k vjezdu s 

motorovým vozidlem do vybraných 
míst a částí měst. 
 

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Český 
Krumlov1. 

 
(3) Za historickou část města se pro účely této 

vyhlášky považuje část města, 
specifikována výčtem ulic:  
a) Dlouhá, Důlní, Formanská, Horní, 

Hradební, Hradní, Kájovská, 
Klášterní, Kostelní, K Zámecké 
zahradě, Latrán, Masná, Na Fortně, 
Na Dlouhé zdi, Na Ostrově, Nové 
Město, Panenská, Panská, Parkán, 
Pivovarská, Radniční, Rooseveltova, 
Rybářská, Soukenická, Šatlavská, 
Široká, U Prachárny, V Jámě, Věžní a 
dále Jelení zahrada, náměstí 
Svornosti, Náplavka, Zámecké 
schody, Zámek, Klášterní dvůr, Nad 
schody, „K Ostrovu“ od Latránu, 
Náplavka 2 tak, jak je zakresleno v 
příloze č.2, 

b) přičemž užší částí je oblast vymezená 
ulicemi: náměstí Svornosti, Radniční, 
Latrán část – po Klášterní dvůr, 
Kájovská, Kostelní část – před čp.9, 
„Na Vaře“ tak, jak je zakresleno 
v příloze č.3.  

  
(4) V historické části města Český Krumlov je 

zřízena pěší zóna. Začátek  
a konec pěší zóny je označen dopravními 
značkami „Pěší zóna“ (č. IZ 6a) a „Konec 
pěší zóny“ (č. IZ 6b), 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.  
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Část II. 
Poplatek ze psů 

 
Čl. 2 

Poplatník a předmět poplatku 
 

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem 
je pro účely tohoto poplatku osoba, která 
je přihlášená nebo má sídlo na území 
České republiky (pro účely této části 
vyhlášky dále jen „poplatník“) 2 . 

 

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších tří 
měsíců3. 

 
(3) Při změně místa svého přihlášení nebo 

sídla platí držitel psa poplatek od počátku 
kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém změna nastala, nové 
příslušné obci. 

 
Čl. 3 

Ohlašovací povinnost 
 

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové povinnosti  
do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal starším 
tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa 
staršího tří měsíců. Ve lhůtě 15 dnů je 
povinen ohlásit také zánik své poplatkové 
povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, 
darování nebo prodej). 

 
(2) V ohlášení poplatník uvede 4. 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo 
název právnické osoby, 

b)   obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
c)   místo pobytu nebo sídlo, 
d)   sídlo podnikatele, 
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, 
včetně poskytovatelů těchto služeb v 
zahraničí, užívaných v souvislosti s 
podnikatelskou činností, v případě, že 
předmět poplatku souvisí s 
podnikatelskou činností poplatníka, 

h)  další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku, zejména stáří a počet 
držených psů, včetně skutečností 
zakládajících vznik nároku na úlevu 
nebo osvobození od poplatku.  

 
(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 tuto změnu oznámit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala5. 

 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce (2) 

nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, 
který může správce poplatku 
automatizovaným způsobem zjistit 
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 
zřízen automatizovaný přístup.  

 
(6) Správce poplatku vydá držitelům psů 

známku označenou evidenčním číslem. 
Tato známka je nepřenosná na jiného psa. 
Při ztrátě nebo zcizení vydá správce 
poplatku, na základě sdělení držitele psa, 
známku novou. Evidenční známky vydá 
správce poplatku i pro psy, za které se 
poplatek neplatí. 

 
Čl. 4 

Sazba poplatku 
 

(1) Sazba poplatku ze psů činí za kalendářní 
rok a jednoho psa: 
a) v rodinných domech mimo městskou 

památkovou rezervaci města 1 000,- 
Kč, za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 1 500,- Kč, 

b) v ostatních případech 1 500 Kč,-Kč, 
za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 2 250,- Kč. 

 
(2) Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je 

osoba starší 65 let, činí 200,- Kč, za 
druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele 300,- Kč ročně. 

 
(3) V případě trvání poplatkové povinnosti po 

dobu kratší než jeden rok se platí poplatek 
v poměrné výši, která odpovídá počtu i 
započatých kalendářních měsíců. 
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Čl. 5 

Osvobození od poplatku 
 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel 
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, 
která je považována za závislou na 
pomoci jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, která 
je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, 
osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek pro zvířata nebo osoba, 
které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis6.  

 
(2) Od poplatku ze psů se dále osvobozuje 

držitel psa, který:  
a) je členem lesní a myslivecké stráže či 

rybářské stráže, 
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) je vlastník záchranářského psa se 
speciálním výcvikem, pokud má 
příslušné osvědčení. 

 
Čl. 6 

Úlevy na poplatku 
 

Úleva na jednoho psa se poskytuje držiteli 
psa, který je poživatel invalidního 
důchodu, ve výši: 

- 800,- Kč v rodinných domech mimo 
městskou památkovou rezervaci, 

- 1 300,- Kč v ostatních případech, 

s výjimkou případů uvedených v čl.4 odst. 
(2) této vyhlášky. 

 
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 z pobytu 

 
Čl. 8 

Předmět poplatku a poplatník 
 

(1) Předmětem poplatku z pobytu je 
úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po 
sobě jdoucích kalendářních dnů 
u jednotlivého poskytovatele pobytu. 
Předmětem poplatku není pobyt, při 
kterém je na základě zákona 
omezována osobní svoboda7

. 
 
(2) Poplatníkem poplatku z pobytu je 

osoba, která v obci není přihlášená 
(pro účely této části vyhlášky dále jen 
„poplatník“)8. 

 

Čl. 9 
Plátce 

 
(1) Plátcem poplatku je poskytovatel 

úplatného pobytu (dále jen „plátce“). 
 
(2) Plátce je povinen vybrat poplatek od 

poplatníka4. 
 

Čl. 10 
Ohlašovací povinnost 

 
(1) Plátce je povinen podat správci poplatku 

ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení 
činnosti spočívající v poskytování 
úplatného pobytu. Ukončení této činnosti 
ohlásí plátce správci poplatku ve lhůtě 15 
dnů. 

 
(2) V ohlášení plátce uvede4. 

a) jméno, případně jména, a příjmení 
nebo název právnické osoby, 

b) obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
c) místo pobytu nebo sídlo, sídlo 

podnikatele 
d) případně další adresu pro doručování, 
e) právnická osoba uvede též osoby, 

které jsou jejím jménem oprávněny 
jednat v poplatkových věcech, 

f) čísla všech svých účtů u 
poskytovatelů platebních služeb, 
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včetně poskytovatelů těchto služeb v 
zahraničí, užívaných v souvislosti s 
podnikatelskou činností, v případě, že 
předmět poplatku souvisí s 
podnikatelskou činností plátce, 

g) název a adresu provozovny, celkový 
počet pokojů a lůžek, 

h) další údaje rozhodné pro stanovení 
poplatku. 

 
(3) 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 odstavci (2) adresu 
svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování10. 

 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v 

ohlášení, je plátce povinen tuto změnu 
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala11. 

 
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce (2) 

nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, 
který může správce poplatku 
automatizovaným způsobem zjistit 
z rejstříků nebo evidencí, do nichž má 
zřízen automatizovaný přístup.  

 
Čl. 11 

Evidenční povinnost12 

 
(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo 

elektronické podobě evidenční knihu za 

každé zařízení nebo místo, kde poskytuje 

úplatný pobyt. Do evidenční knihy 

zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, 

které poskytuje úplatný pobyt. 

 
(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 

a) den počátku a den konce pobytu,  
b) jméno, popřípadě jména, příjmení 

a adresa místa přihlášení nebo 
obdobného místa v zahraničí, 

c) datum narození, 
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým 

může být 
1. občanský průkaz,  
2. cestovní doklad,  
3. potvrzení o přechodném pobytu na 

území,  
4. pobytová karta rodinného příslušníka 

občana Evropské unie,  
5. průkaz o povolení k pobytu, 

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní 

ochrany, nebo 
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné 

ochrany, a 
e) výše vybraného poplatku, nebo důvod 

osvobození od poplatku. 
 
(3) Zápisy do evidenční knihy musí být 

vedeny správně, úplně, průkazně, 

přehledně, srozumitelně, způsobem 

zaručujícím trvalost zápisů a musí být 

uspořádány postupně z časového 

hlediska. 

 
(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční 

knihu po dobu 6 let ode dne provedení 

posledního zápisu. 

 

Čl. 12 
Evidenční povinnost ve zjednodušeném 

rozsahu13 

 

(1) Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo 
sportovní akce poskytuje úplatný pobyt 
účastníkům této akce, může plnit 
evidenční povinnost ve zjednodušeném 
rozsahu, pokud  

 
a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt 

nejméně 1000 účastníkům této akce, a 
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost 

ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 
dnů přede dnem zahájení poskytování 
pobytu správci poplatku. 

 
(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. 

b) odůvodní předpokládaný počet 
účastníků akce, kterým bude poskytnut 
úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo 
sportovní akci alespoň údaje o 

a) dni počátku a dni konce konání této akce, 
b) názvu a druhu této akce, a 
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve 

kterých se bude pobyt poskytovat. 
 

(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže 
plátci oznámené plnění evidenční 
povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, 
nelze-li předpokládat splnění podmínek 
podle odstavce 1. O zákazu plnění 
evidenční povinnosti ve zjednodušeném 
rozsahu rozhodne správce poplatku 
nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení 
podle odstavce 1 písm. b). 
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(4) Při plnění evidenční povinnosti ve 

zjednodušeném rozsahu se v evidenční 
knize vedou pouze  

a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, 

kterým byl poskytnut pobyt, a o výši 
vybraného poplatku v členění podle  

1. dne poskytnutí pobytu, 
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl 

pobyt poskytnut, a 
3. důvodu osvobození. 
 
 

Čl. 13 
Sazba poplatku 

 
(1) Sazba poplatku činí 
a) ode dne účinností této vyhlášky 30 Kč 
za poplatníka,  
b) ode dne 1.1.2022 50 Kč za poplatníka. 
 
(2) Základem poplatku v případech 
uvedených pod písm. a) a b) tohoto článku 
je počet započatých dnů pobytu, 
s výjimkou dne jeho počátku.  

 
Čl. 14 

Splatnost poplatku 
 

Plátce 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. 

 
Čl. 15 

Osvobození14 

 

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba: 

a) nevidomá, osoba, která je 
považována za závislou na pomoci 
jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP/P, 
a její průvodce, 

b) mladší 18 let, 
c) hospitalizovaná na území obce ve 

zdravotnickém zařízení poskytovatele 
lůžkové péče s výjimkou osoby, které 
je poskytována lázeňská léčebně 
rehabilitační péče hrazená jako 
příspěvková lázeňská léčebně 
rehabilitační péče podle zákona 

upravujícího veřejné zdravotní 
pojištění, nebo nehrazená 
z veřejného zdravotního pojištění, 

d) pečující o děti na zotavovací akci 
nebo jiné podobné akci pro děti podle 
zákona upravujícího ochranu 
veřejného zdraví konaných na území 
obce nebo 

e) vykonávající na území obce sezónní 
práci pro právnickou nebo podnikající 
fyzickou osobu nebo  

f) pobývající na území obce 
1. ve školském zařízení pro výkon 

ústavní nebo ochranné výchovy 
anebo školském zařízení pro 
preventivně výchovnou péči anebo 
v zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc, 

2. v zařízení poskytujícím ubytování 
podle zákona upravujícího sociální 
služby, 

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem 
v ohrožení nebo nouzi 
provozovaném veřejně prospěšným 
poplatníkem daně z příjmů 
právnických osob, nebo 

4. za účelem výkonu záchranných 
nebo likvidačních prací podle 
zákona o integrovaném 
záchranném systému. 

 

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen 
příslušník bezpečnostního sboru, voják v 
činné službě, státní zaměstnanec nebo 
zaměstnanec České republiky pobývající 
na území obce v zařízení ve vlastnictví 
České republiky nebo této obce 
v souvislosti s plněním služebních nebo 
pracovních úkolů. 

 
(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je 

práce, která je závislá na střídání ročních 
období a zpravidla se každým rokem 
opakuje. 

 
 

Část IV. 
Poplatek za užívání veřejného 

prostranství 
 

Čl. 16 
Předmět poplatku 
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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 obdobných atrakcí, umístění 
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího 
místa a užívání tohoto prostranství pro 
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo 
potřeby tvorby filmových a televizních 
děl.15 

 
Čl. 17 

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 prostoru16. 

 
(2) Vymezení veřejného prostranství na 

území města pro účely této obecně 
závazné vyhlášky je podrobně 
specifikováno v příloze č. 1. 

 
Čl. 18 

Poplatník 
 

(1) Poplatníkem je fyzická i právnická 
osoba, která užívá veřejné prostranství 
způsobem uvedeným v čl. 16 této 
obecně závazné vyhlášky (pro tuto 
část vyhlášky dále jen „poplatník“). 

 
(2) Poplatník je povinen oznámit správci 

poplatku zvláštní užívání veřejného 
prostranství před započetím vlastního 
užívání tohoto prostranství, a to 
alespoň 5 pracovních dnů předem, 
nejpozději však v den vzniku 
poplatkové povinnosti.  

 
Čl. 19 

Sazby poplatku 
 

(1) Sazby poplatku za užívání veřejného 
prostranství k umístění zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje činí: 

a) na tržištích schválených v tržním řádu 
města 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 

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 
 
(2) Sazby poplatku při vyhrazení trvalého 

parkovacího místa činí na území města 
1 000,-Kč/měsíc vyjma případů níže 
uvedených: 

a) v historické části mimo pěší zónu, pro 
vozidlo provozovatele, který v této části 
podniká  2 000,-Kč/měsíc 

b) v historické části města mimo pěší zónu pro 
každé další vozidlo provozovatele 
uvedeného v písm. a) nebo pro vozidla 
jeho zákazníků 3 000,-Kč/měsíc 

c) v pěší zóně pro vozidlo provozovatele, který 
v této části podniká 3 000,-Kč/měsíc 

 
(3) Sazby poplatku při užívání veřejného 

prostranství k umístění reklamního 
zařízení činí: 

a) v historické části města  
50,- Kč/m2/den, 

b) mimo historickou část města   
  25,- Kč/m2/den. 

 
(4) Sazby poplatku při užívání veřejného 

prostranství k umístění lunaparků, 
cirkusů a jiných podobných atrakcí činí 
4 Kč/m2/den. 

 
(5) 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. 
 
(6) Sazby poplatku při užívání veřejného 

prostranství k umístění prodejních 
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zařízení (hostinských zahrádek) činí: 
a) v užší historické části města 

(vymezené přílohou č.3) 
1.   20,- Kč/m2/den pro období od 

15.4. do 15.10. 
2.   5,- Kč/m2/dne pro období 16.10. 

do 14.4. 
b) v historické části města – mimo oblast 

uvedenou v písm. a) 
1.  15,- Kč/m2/den pro období od 15.4. 
do 15. 10., 
2. 5,- Kč/m2/den pro období od 16.10. 
do 14. 4. 

c) mimo historickou část města 5 
Kč/m2/den  

    
 (7) Sazba poplatku při provádění 

výkopových prací, umístění stavebních 
zařízení a skládek, za každý i započatý 
den činí: 

 a) 8,- Kč/m2/den za prvních 60 dnů 
provádění těchto činností, 

 b) 10,-Kč /m2 za každý následující den 
po uplynutí 60 dnů.  

 
Čl.20 

Osvobození a úlevy od poplatku 
 

(1) Z akcí pořádaných na veřejném 
prostranství, jejichž celý výtěžek je 
odveden na charitativní a veřejně 
prospěšné účely, se poplatek neplatí15.  

 
(2) Poplatku za užívání veřejného 

prostranství spočívajícího ve vyhrazení 
parkovacího místa nepodléhají osoby, 
které jsou držiteli průkazu ZTP nebo 
ZTP/P. 

 
(3) Od poplatku se dále osvobozuje: 
a) užívání veřejného prostranství  

v rozsahu nezbytně nutném  
k činnostem souvisejícím  
s odstraňováním poruch a havárií, 

b) na dobu nezbytně nutnou k užívání 
veřejného prostranství k umístění 
lešení potřebného k historicko-
památkovému průzkumu objektu. 

 
(4) Úleva se poskytuje za vyhrazení 

parkovacího místa v historické části 
města: 

a) pro provozovatele vozidla 
přihlášeného k pobytu nebo jiným 
typem dlouhodobého pobytu17 
v historické části města ve výši 250,- 
Kč/měsíc, 

b) pro provozovatele vozidla 
přihlášeného k pobytu nebo jiným 
typem dlouhodobého pobytu 17 

v historické části města staršího 65 let 
ve výši 750,- Kč/měsíc. 

 
Čl. 21 

Splatnost poplatku 
 

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne 
nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je 
povoleno zvláštní užívání veřejného 
prostranství. V případě, že nebylo toto 
rozhodnutí vydáno je poplatek splatný do 
15 dnů ode dne zahájení zvláštního 
užívání veřejného prostranství. 

 
Část V. 

Poplatek ze vstupného 
 

Čl. 22 
Předmět poplatku a poplatník 

 
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze 

vstupného na kulturní, prodejní nebo 
reklamní akce, 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. 
Kulturní akcí se rozumí filmová a 
divadelní představení, koncerty, plesy, 
taneční zábavy a diskotéky, přičemž 
diskotékou se pak rozumí taneční 
zábava při reprodukované hudbě. 
Poplatek se neplatí z akcí, jejichž celý 
výtěžek je odveden na charitativní a 
veřejně prospěšné účely. 

 
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a 

právnické osoby, které akci pořádají 
(pro účely této části vyhlášky dále jen 
„poplatník). 

 
Čl. 23 

Ohlašovací povinnost 
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(1) Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů 
před konáním akce ohlásit správci 
poplatku její pořádání. Při plnění 
ohlašovací povinnosti je poplatník 
povinen sdělit správci poplatku: 

a) jméno a příjmení nebo název 
právnické osoby, 

b) obecný identifikátor, byl-li přidělen, 
c) místo pobytu nebo sídlo, 
d) případně další adresu pro doručování, 
e) druh akce, 
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. 24 

Sazba poplatku 
 
Sazba poplatku činí 10 % z vybraného 
vstupného u kulturních, prodejních a 
reklamních akcí. 

 
Čl. 25 

Osvobození 
 

(1) Od poplatku ze vstupného se 
osvobozují fyzické a právnické osoby 
pořádající: 

a) taneční zábavu, ples nebo maturitní 
ples pokud jsou spolky, obecně 
prospěšné společnosti, nadace, 
nadační fondy, nebo příspěvkové 
organizace se sídlem na území 
města, 

b) filmové představení v zařízení, které 
bylo k tomuto účelu zkolaudované, 
nebo u kterého byla povolená 
příslušná změna užívání dle 
příslušných právních předpisů, 

c) akci výchovně-vzdělávacího 
charakteru, 

d) akci pro děti a mládež, nebo osoby/ 
poživatele starobního či invalidního 
důchodu, 

e) muzejní nebo galerijní výstavu, 
f) akci, u níž výše vstupného 

nepřesahuje 150 Kč. 
 

(2) Od poplatku ze vstupného jsou 
osvobozeny akce pořádané a 
spolupořádané městem Český 
Krumlov a jím zřízenými organizacemi. 

 
Čl. 26 

Splatnost poplatku 
 

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 města příp. jej uhradí jiným 
způsobem v souladu se zákonem 
č.280/2009 Sb., daňový řád, v platném 
znění. 
 

 
Část VI. 

Poplatek za povolení vjezdu  
s motorovým vozidlem  

do vybraných míst a částí města 
 

Čl. 27  
Poplatník, sazba poplatku  

 
(1) Poplatníkem, pro účely této části 

vyhlášky, je fyzická nebo právnická 
osoba, které bylo vydáno povolení k 
vjezdu motorovým vozidlem do pěší 
zóny města (dále jen povolení). 

 
(2) Poplatek se platí za vydání povolení. 
 
(3) Poplatková povinnost vzniká kladným 
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vyřízením žádosti o vydání povolení. 
 
(4) Sazba poplatku činí: 

 
a) 100,- Kč za každý započatý den 
b) paušál 2 000,- Kč za každý kalendářní 

měsíc pro vozidla, kterým je umožněn 
nepřetržitý vjezd do pěší zóny 

c) paušál 1 500,- Kč za každý měsíc pro 
vozidla, kterým je vjezd od pěší zóny 
umožněn pouze v určitou denní dobu 

 
(5) Volbu placení poplatku paušální částkou 

včetně výběru varianty paušální částky 
sdělí poplatník správci poplatku v rámci 
ohlášení. 

 
 Čl. 28 

Neplacení poplatku 
 
(1) Poplatek za povolení vjezdu s 

motorovým vozidlem neplatí osoby 
uvedené v zákoně o místních 
poplatcích. 

 

(2) Poplatek dále neplatí osoby provozující 
vozidla: 

a) záchranné služby při jejím výkonu, 
b) hasičů při zásahu, 
c) Policie ČR a městské policie. 

 
Čl. 29 

Osvobození od poplatku 
 

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. 

 
Čl. 30 

Splatnost poplatku 
 

 Poplatek je splatný při vydání povolení. 
 
 

Část VIII. 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
Čl. 31 

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. 

 
(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. 32 

Navýšení poplatku a sankce 
 
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny 



Vyhláška města Český Krumlov č. 3/2020                 strana 10 / 10 
 

poplatníkem včas nebo ve správné 
výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem. 
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem 
poplatku včas nebo ve správné výši, 
vyměří mu správce poplatku poplatek 
platebním výměrem k přímé úhradě18. 

 
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené 

poplatky nebo část těchto poplatků 
může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku sledujícím 
jeho osud19. 

 
Čl. 33  

Závěrečná ustanovení  
 

(1) Poplatkové povinnosti za předchozí 
kalendářní roky se řídí dosavadními 
právními předpisy. 

 
(2) Dnem nabytí účinnosti této obecně 

závazné vyhlášky se zrušuje obecně 
závazná vyhláška č. 4/2019, o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších změn a 
doplňků, s výjimkou části V. (články 22 – 
26) vyhlášky č. 4/2019. 

 

(3) Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti dnem 1.1.2021, s výjimkou části 
V. (články 22 - 26), která nabývá účinnosti 
1.1.2022. 

 

 
 
 
 
 

Mgr. Dalibor Carda 
starosta 

 
 
 
 
 
 

Ing. Josef Hermann 
místostarosta 

 
 
 

Vyvěšeno dne: 
 
 
 
 
 
Svěšeno dne:  
 
 
 
 
 
 

1 § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
6 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
7 § 3a  zákona o místních poplatcích 
8 § 3  zákona o místních poplatcích 
9 § 3f  zákona o místních poplatcích 
10 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
11 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
12 § 3g  zákona o místních poplatcích 
13 § 3h  zákona o místních poplatcích 
14 § 3b zákona o místních poplatcích 
15 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
16 § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve zněí pozdějších předpisů 
17 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných 
číslech a o změně některých zákonů 
18 § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
19 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 Vymezení veřejných prostranství na území města     
 

 

katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

25 ostatní plocha 

361 ostatní plocha 

422 ostatní plocha 

433 ostatní plocha 

522 ostatní plocha 

525 ostatní plocha 

545 ostatní plocha 

551 ostatní plocha 

558 ostatní plocha 

710 trvalý travní porost 

858 ostatní plocha 

946 ostatní plocha 

1096 zahrada 

1121 ostatní plocha 

1291 ostatní plocha 

1297 ostatní plocha 

1300 ostatní plocha 

1309 ostatní plocha 

1328 ostatní plocha 

1337 ostatní plocha 

1339 ostatní plocha 

1403 ostatní plocha 

1484 ostatní plocha 

1486 ostatní plocha 

1504 ostatní plocha 

1524 ostatní plocha 

1526 ostatní plocha 

1531 ostatní plocha 

1568 ostatní plocha 

1569 ostatní plocha 

1580 ostatní plocha 

1587 ostatní plocha 

1602 ostatní plocha 

1608 ostatní plocha 

1609 ostatní plocha 

1624 ostatní plocha 

1696 ostatní plocha 

1697 ostatní plocha 

1698 ostatní plocha 

1699 ostatní plocha 

1700 ostatní plocha 

1701 ostatní plocha 

1702 ostatní plocha 

1703 ostatní plocha 

1704 ostatní plocha 

1705 ostatní plocha 

 
 
 

 

    

katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

1708 ostatní plocha 

1719 ostatní plocha 

st.1342 zastavěná plocha a nádvoří 

st.1642 zastavěná plocha a nádvoří 

st.369 zastavěná plocha a nádvoří 

st.4178 zastavěná plocha a nádvoří 

st.4179 zastavěná plocha a nádvoří 

st.1335/2 zastavěná plocha a nádvoří 

st.174/2 zastavěná plocha a nádvoří 

st.176/4 zastavěná plocha a nádvoří 

st.176/5 zastavěná plocha a nádvoří 

st.217/1 zastavěná plocha a nádvoří 

st.242/2 zastavěná plocha a nádvoří 

st.544/8 zastavěná plocha a nádvoří 

st.581/3 zastavěná plocha a nádvoří 

st.604/2 zastavěná plocha a nádvoří 

st.766/2 zastavěná plocha a nádvoří 

1014/1 zahrada 

1014/28 zahrada 

1015/1 trvalý travní porost 

1015/3 ostatní plocha 

1015/4 ostatní plocha 

1033/3 trvalý travní porost 

1035/1 ostatní plocha 

1040/8 ostatní plocha 

1054/3 ostatní plocha 

1063/1 ostatní plocha 

1063/43 ostatní plocha 

1063/53 ostatní plocha 

1067/1 ostatní plocha 

1067/10 ostatní plocha 

1067/11 ostatní plocha 

1067/12 ostatní plocha 

1067/3 ostatní plocha 

1067/4 ostatní plocha 

1067/5 ostatní plocha 

1067/6 ostatní plocha 

1067/7 ostatní plocha 

1067/8 ostatní plocha 

1067/9 ostatní plocha 

1069/19 zahrada 

1069/3 trvalý travní porost 

1069/5 ostatní plocha 

1072/1 zahrada 

1072/2 ostatní plocha 

1075/1 ostatní plocha 

1075/13 ostatní plocha 

1075/2 ostatní plocha  
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katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

1075/21 zahrada 

1077/1 ostatní plocha 

1077/3 ostatní plocha 

1077/4 ostatní plocha 

1077/5 ostatní plocha 

1093/5 ostatní plocha 

1095/2 ostatní plocha 

1103/22 ostatní plocha 

1104/1 ostatní plocha 

1105/1 ostatní plocha 

1105/10 ostatní plocha 

1105/11 ostatní plocha 

1105/17 ostatní plocha 

1105/18 ostatní plocha 

1115/10 ostatní plocha 

1115/11 ostatní plocha 

1115/13 ostatní plocha 

1115/14 ostatní plocha 

1115/15 ostatní plocha 

1115/16 ostatní plocha 

1115/17 ostatní plocha 

1115/19 ostatní plocha 

1115/2 ostatní plocha 

1115/20 ostatní plocha 

1115/7 ostatní plocha 

1115/8 ostatní plocha 

1115/9 ostatní plocha 

1124/2 trvalý travní porost 

1124/4 trvalý travní porost 

1133/2 ostatní plocha 

1139/1 ostatní plocha 

1139/2 ostatní plocha 

1144/6 trvalý travní porost 

1145/3 ostatní plocha 

1145/6 trvalý travní porost 

1145/7 ostatní plocha 

1145/8 trvalý travní porost 

1147/2 ostatní plocha 

1147/33 orná půda 

1149/3 ostatní plocha 

1155/2 ostatní plocha 

1157/3 zahrada 

1170/3 ostatní plocha 

1174/10 orná půda 

1174/9 orná půda 

1288/1 ostatní plocha 

1288/10 ostatní plocha 

1288/11 ostatní plocha  

katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

1288/13 ostatní plocha 

1288/14 ostatní plocha 

1288/15 ostatní plocha 

1288/16 ostatní plocha 

1288/17 ostatní plocha 

1288/18 ostatní plocha 

1288/20 ostatní plocha 

1288/24 ostatní plocha 

1288/25 ostatní plocha 

1288/26 ostatní plocha 

1288/27 ostatní plocha 

1288/7 ostatní plocha 

1288/8 ostatní plocha 

1288/9 ostatní plocha 

1290/1 ostatní plocha 

1294/1 ostatní plocha 

1294/10 ostatní plocha 

1294/11 ostatní plocha 

1294/12 ostatní plocha 

1294/13 ostatní plocha 

1294/2 ostatní plocha 

1294/3 ostatní plocha 

1294/4 ostatní plocha 

1294/5 ostatní plocha 

1294/6 ostatní plocha 

1294/7 ostatní plocha 

1294/8 ostatní plocha 

1294/9 ostatní plocha 

1296/1 ostatní plocha 

1299/1 ostatní plocha 

1299/2 ostatní plocha 

1299/3 ostatní plocha 

1299/4 ostatní plocha 

1299/6 ostatní plocha 

1302/1 ostatní plocha 

1303/1 ostatní plocha 

1305/1 ostatní plocha 

1305/6 ostatní plocha 

1306/1 ostatní plocha 

1306/5 ostatní plocha 

1307/1 ostatní plocha 

1307/8 ostatní plocha 

1307/9 ostatní plocha 

1308/1 ostatní plocha 

1311/1 ostatní plocha 

1312/1 ostatní plocha 

1313/1 ostatní plocha 

1313/3 ostatní plocha  
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katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

1313/4 ostatní plocha 

1314/1 ostatní plocha 

1315/1 ostatní plocha 

1316/1 ostatní plocha 

1316/5 ostatní plocha 

1316/6 ostatní plocha 

1317/2 ostatní plocha 

1320/1 ostatní plocha 

1320/5 ostatní plocha 

1322/14 ostatní plocha 

1323/1 ostatní plocha 

1323/5 ostatní plocha 

1324/1 ostatní plocha 

1325/1 ostatní plocha 

1325/2 ostatní plocha 

1326/1 ostatní plocha 

1326/2 ostatní plocha 

1327/1 ostatní plocha 

1327/2 ostatní plocha 

1327/3 ostatní plocha 

1327/5 ostatní plocha 

1327/6 ostatní plocha 

1327/7 ostatní plocha 

1329/1 ostatní plocha 

1329/2 ostatní plocha 

1330/1 ostatní plocha 

1330/2 ostatní plocha 

1330/3 ostatní plocha 

1331/1 ostatní plocha 

1331/3 ostatní plocha 

1332/1 ostatní plocha 

1332/2 ostatní plocha 

1332/3 zahrada 

1332/4 ostatní plocha 

1333/2 ostatní plocha 

1334/12 ostatní plocha 

1334/13 ostatní plocha 

1334/14 ostatní plocha 

1334/15 ostatní plocha 

1334/16 ostatní plocha 

1334/17 ostatní plocha 

1334/19 ostatní plocha 

1334/20 ostatní plocha 

1334/21 ostatní plocha 

1334/23 ostatní plocha 

1334/25 ostatní plocha 

1334/27 ostatní plocha 

1334/28 ostatní plocha  

katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

1334/4 ostatní plocha 

1334/7 ostatní plocha 

1334/8 ostatní plocha 

1334/9 ostatní plocha 

1340/1 ostatní plocha 

1340/2 ostatní plocha 

1340/3 ostatní plocha 

1340/5 ostatní plocha 

1342/1 ostatní plocha 

1343/1 ostatní plocha 

1343/11 ostatní plocha 

1343/12 ostatní plocha 

1343/4 ostatní plocha 

1343/5 ostatní plocha 

1344/1 ostatní plocha 

1344/5 ostatní plocha 

1344/6 ostatní plocha 

1348/3 ostatní plocha 

1354/1 ostatní plocha 

1358/2 ostatní plocha 

1360/1 ostatní plocha 

1360/4 ostatní plocha 

1387/1 ostatní plocha 

1387/2 ostatní plocha 

1463/7 trvalý travní porost 

1464/1 trvalý travní porost 

1483/1 ostatní plocha 

1483/2 ostatní plocha 

1488/11 ostatní plocha 

1488/2 ostatní plocha 

1488/6 ostatní plocha 

1488/7 ostatní plocha 

1492/19 ostatní plocha 

1496/3 ostatní plocha 

1496/4 ostatní plocha 

1498/1 ostatní plocha 

1498/2 ovocný sad 

1500/1 ostatní plocha 

1500/22 ostatní plocha 

1500/23 ostatní plocha 

1500/25 ostatní plocha 

1500/27 ostatní plocha 

1500/28 ostatní plocha 

1500/29 ostatní plocha 

1500/3 ostatní plocha 

1500/30 ostatní plocha 

1500/32 ostatní plocha 
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katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

1500/33 ostatní plocha 

1500/45 ostatní plocha 

1500/46 ostatní plocha 

1500/47 ostatní plocha 

1500/67 ostatní plocha 

1500/68 ostatní plocha 

1500/69 ostatní plocha 

1500/73 ostatní plocha 

1502/1 ostatní plocha 

1516/1 ostatní plocha 

1519/10 ostatní plocha 

1519/3 ovocný sad 

1519/6 ostatní plocha 

1529/1 ostatní plocha 

1529/2 ostatní plocha 

1532/1 ostatní plocha 

1532/31 ostatní plocha 

1532/32 ostatní plocha 

1537/2 ostatní plocha 

1537/3 ostatní plocha 

1537/4 ostatní plocha 

1537/6 ostatní plocha 

1537/7 ostatní plocha 

1566/4 ostatní plocha 

1566/5 ostatní plocha 

1566/7 ostatní plocha 

1617/1 ostatní plocha 

1654/1 ostatní plocha 

167/1 ostatní plocha 

184/6 ovocný sad 

184/8 zahrada 

187/1 ostatní plocha 

187/2 ostatní plocha 

187/3 ostatní plocha 

187/4 ostatní plocha 

188/3 zahrada 

188/4 zahrada 

196/8 ostatní plocha 

201/1 ostatní plocha 

204/1 ostatní plocha 

204/2 ostatní plocha 

207/1 ostatní plocha 

207/2 ostatní plocha 

213/1 ostatní plocha 

223/1 ostatní plocha 

223/2 ostatní plocha 

225/16 ostatní plocha 

259/1 ostatní plocha  

katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

304/1 ostatní plocha 

304/3 ostatní plocha 

324/13 ostatní plocha 

324/14 ostatní plocha 

324/33 ostatní plocha 

324/36 ostatní plocha 

324/39 ostatní plocha 

324/42 ostatní plocha 

324/43 ostatní plocha 

324/44 ostatní plocha 

328/1 ostatní plocha 

348/1 ostatní plocha 

348/2 ostatní plocha 

357/1 ostatní plocha 

368/1 ostatní plocha 

368/2 ostatní plocha 

369/3 ostatní plocha 

37/15 ostatní plocha 

37/2 ostatní plocha 

37/32 ostatní plocha 

375/3 ostatní plocha 

404/6 ostatní plocha 

410/1 ostatní plocha 

411/26 ostatní plocha 

411/28 ostatní plocha 

411/29 ostatní plocha 

411/5 zahrada 

412/11 ostatní plocha 

413/1 ostatní plocha 

413/38 zahrada 

421/1 zahrada 

421/3 ostatní plocha 

423/14 trvalý travní porost 

434/1 ostatní plocha 

434/5 ostatní plocha 

434/6 ostatní plocha 

435/11 ostatní plocha 

441/16 trvalý travní porost 

441/7 orná půda 

443/2 ostatní plocha 

443/4 ostatní plocha 

443/5 ostatní plocha 

478/14 trvalý travní porost 

478/26 ostatní plocha 

478/28 ostatní plocha 

480/1 ostatní plocha 

480/2 ostatní plocha 

481/10 ostatní plocha  
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katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

481/11 ostatní plocha 

481/18 ostatní plocha 

481/2 ostatní plocha 

481/24 ostatní plocha 

481/25 ostatní plocha 

481/26 ostatní plocha 

481/27 ostatní plocha 

481/37 trvalý travní porost 

481/38 trvalý travní porost 

483/22 ostatní plocha 

483/27 ostatní plocha 

483/3 ostatní plocha 

483/48 ostatní plocha 

484/138 ostatní plocha 

484/144 ostatní plocha 

484/35 trvalý travní porost 

484/6 ostatní plocha 

484/62 zahrada 

484/71 trvalý travní porost 

488/1 ostatní plocha 

488/3 ostatní plocha 

489/3 ostatní plocha 

489/4 ostatní plocha 

490/6 ostatní plocha 

491/14 ostatní plocha 

491/28 ostatní plocha 

491/3 ostatní plocha 

497/1 ostatní plocha 

499/1 ostatní plocha 

500/2 ostatní plocha 

500/3 ostatní plocha 

500/4 ostatní plocha 

515/2 ostatní plocha 

515/5 zahrada 

516/3 ostatní plocha 

526/1 ostatní plocha 

527/4 ostatní plocha 

529/2 ostatní plocha 

533/4 ostatní plocha 

535/1 ostatní plocha 

539/33 trvalý travní porost 

540/3 ostatní plocha 

544/3 ostatní plocha 

544/7 ostatní plocha 

546/7 ostatní plocha 

546/8 ostatní plocha 

548/2 ostatní plocha 

548/25 ostatní plocha  

katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

548/26 ostatní plocha 

548/31 ostatní plocha 

548/41 ostatní plocha 

552/20 ostatní plocha 

552/23 ostatní plocha 

552/3 ostatní plocha 

552/40 ostatní plocha 

552/44 zahrada 

552/47 zahrada 

552/49 ostatní plocha 

552/58 ostatní plocha 

552/63 zahrada 

554/1 ostatní plocha 

554/2 ostatní plocha 

557/5 ostatní plocha 

562/6 ostatní plocha 

570/3 ostatní plocha 

570/4 ostatní plocha 

570/5 ostatní plocha 

571/1 ostatní plocha 

571/5 ostatní plocha 

576/2 ostatní plocha 

580/1 trvalý travní porost 

580/2 trvalý travní porost 

580/6 ostatní plocha 

587/21 trvalý travní porost 

587/22 trvalý travní porost 

590/3 ostatní plocha 

594/2 ostatní plocha 

594/3 ostatní plocha 

597/3 ostatní plocha 

611/10 ostatní plocha 

675/2 ostatní plocha 

684/5 ostatní plocha 

687/10 ostatní plocha 

701/2 trvalý travní porost 

701/4 trvalý travní porost 

701/8 ostatní plocha 

701/9 ostatní plocha 

706/1 ostatní plocha 

719/7 ostatní plocha 

730/13 ostatní plocha 

730/5 ostatní plocha 

730/6 ostatní plocha 

735/2 ostatní plocha 

745/1 ostatní plocha 

745/2 ostatní plocha 

747/3 ostatní plocha  
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katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

749/11 ostatní plocha 

749/12 ostatní plocha 

749/13 ostatní plocha 

749/14 ostatní plocha 

749/15 ostatní plocha 

749/18 ostatní plocha 

749/19 trvalý travní porost 

749/2 ostatní plocha 

749/20 ostatní plocha 

749/24 ostatní plocha 

749/29 ostatní plocha 

749/3 ostatní plocha 

749/9 ostatní plocha 

775/2 ostatní plocha 

775/4 ostatní plocha 

779/4 ostatní plocha 

782/15 ostatní plocha 

782/19 ostatní plocha 

782/21 ostatní plocha 

782/23 ostatní plocha 

782/46 ostatní plocha 

782/47 zahrada 

782/7 zahrada 

783/40 ostatní plocha 

783/45 ostatní plocha 

783/47 ostatní plocha 

785/9 ostatní plocha 

787/10 zahrada 

789/1 ostatní plocha 

789/101 zahrada 

789/34 ostatní plocha 

789/4 ostatní plocha 

789/75 trvalý travní porost 

789/81 ostatní plocha 

789/83 ostatní plocha 

789/94 zahrada 

806/8 zahrada 

808/1 ostatní plocha 

808/13 ostatní plocha 

808/14 ostatní plocha 

810/2 ostatní plocha 

810/25 ostatní plocha 

810/26 ostatní plocha 

810/37 zahrada 

810/4 ostatní plocha 

810/5 ostatní plocha 

819/4 ostatní plocha 

820/20 ostatní plocha  

katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

825/1 ostatní plocha 

825/3 ostatní plocha 

825/4 ostatní plocha 

825/5 ostatní plocha 

842/2 ostatní plocha 

842/3 ostatní plocha 

846/1 ostatní plocha 

846/11 ostatní plocha 

846/2 ostatní plocha 

846/3 ostatní plocha 

846/8 ostatní plocha 

846/9 ostatní plocha 

854/1 ostatní plocha 

854/3 ostatní plocha 

854/4 ostatní plocha 

854/9 ostatní plocha 

860/2 zahrada 

860/3 ostatní plocha 

861/3 ostatní plocha 

861/4 ostatní plocha 

871/12 ostatní plocha 

871/30 ostatní plocha 

871/56 ostatní plocha 

871/62 ostatní plocha 

877/1 ostatní plocha 

889/1 ostatní plocha 

890/2 ostatní plocha 

890/3 ostatní plocha 

890/4 trvalý travní porost 

902/1 zahrada 

906/1 ostatní plocha 

906/10 ostatní plocha 

906/6 ostatní plocha 

906/9 ostatní plocha 

910/4 ostatní plocha 

910/5 ostatní plocha 

910/6 ostatní plocha 

910/7 ostatní plocha 

929/4 ostatní plocha 

940/1 ostatní plocha 

941/7 ostatní plocha 

944/2 ostatní plocha 

947/10 ostatní plocha 

947/3 ostatní plocha 

947/4 ostatní plocha 

947/6 ostatní plocha 

947/7 ostatní plocha 

947/8 ostatní plocha  
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katastrální území Český Krumlov 

parc.č. druh 

947/9 ostatní plocha 

954/3 ostatní plocha 

st.141 zastavěná plocha a nádvoří 

st.15/1 zastavěná plocha a nádvoří 

st.14 zastavěná plocha a nádvoří 

st.16/1 zastavěná plocha a nádvoří 

st.19 zastavěná plocha a nádvoří 

st.21 zastavěná plocha a nádvoří 

st.22 zastavěná plocha a nádvoří 

st.1 zastavěná plocha a nádvoří 

266 ostatní plocha 

st.208 zastavěná plocha a nádvoří 

st.112 zastavěná plocha a nádvoří 

929/2 ostatní plocha 

941/2 ostatní plocha 

1358/1 ostatní plocha 

1335 ostatní plocha 

941/4 ostatní plocha 

966 ostatní plocha 

1336/2 ostatní plocha 

1298/1 ostatní plocha 

910/1 ostatní plocha 

st.756/2 zastavěná plocha a nádvoří 

1529/3 ostatní plocha  

 

katastrální území Slupenec 

parc.č. druh 

728/1 ostatní plocha 

720/1 ostatní plocha 

718/4 ostatní plocha 

46/3 ostatní plocha 

717/5 ostatní plocha 

717/3 ostatní plocha 

756 ostatní plocha 

755 ostatní plocha 

873 ostatní plocha 

872 ostatní plocha 

972 ostatní plocha 

848 ostatní plocha 

804 ostatní plocha 

380/7 ostatní plocha 

380/6 ostatní plocha 

832 ostatní plocha  
katastrální území Kladné - Dobrkovice 

parc.č. druh 

921 ostatní plocha 

925 ostatní plocha 

2044/1 ostatní plocha 

2045/2 ostatní plocha 

2088/3 ostatní plocha 

845/1 trvalý travní porost 

845/5 ostatní plocha 

850/10 ostatní plocha 

851/1 ostatní plocha 

922/1 ostatní plocha 

924/2 ostatní plocha  

 
katastrální území Přísečná - Domoradice 

parc.č. druh 

2 vodní plocha 

3 vodní plocha 

1543 ostatní plocha 

1551 ostatní plocha 

46844 trvalý travní porost 

1504/2 ostatní plocha 

1504/4 ostatní plocha 

1505/2 ostatní plocha 

1505/3 ostatní plocha 

1506/4 ostatní plocha 

1506/5 ostatní plocha 

1507/3 ostatní plocha 

1507/4 ostatní plocha 

1508/1 ostatní plocha 

1508/2 ostatní plocha 

1508/3 ostatní plocha 

1508/4 ostatní plocha 

1508/5 ostatní plocha 

1508/6 ostatní plocha 

1508/7 ostatní plocha 

1509/1 ostatní plocha 

1509/3 ostatní plocha 

1509/6 ostatní plocha 

1509/7 ostatní plocha 

1510/2 ostatní plocha 

1511/1 ostatní plocha 

1511/5 ostatní plocha 

1525/4 ostatní plocha 

1531/1 ostatní plocha 

1532/4 ostatní plocha 

178/25 ostatní plocha 

195/26 ostatní plocha 

195/27 ostatní plocha  
katastrální území Přísečná - Domoradice 

parc.č. druh 

195/7 ostatní plocha 

196/1 ostatní plocha 

196/41 trvalý travní porost 

197/1 ostatní plocha 
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197/2 ostatní plocha 

201/10 ostatní plocha 

201/11 ostatní plocha 

201/12 ostatní plocha 

201/13 ostatní plocha 

201/14 ostatní plocha 

201/3 ostatní plocha 

201/7 ostatní plocha 

201/8 ostatní plocha 

201/9 ostatní plocha 

208/12 ostatní plocha 

208/13 ostatní plocha 

208/14 ostatní plocha 

208/2 ostatní plocha 

208/20 ostatní plocha 

208/4 ostatní plocha 

208/5 ostatní plocha 

208/6 ostatní plocha 

208/7 ostatní plocha 

208/8 ostatní plocha 

208/9 ostatní plocha 

217/18 ostatní plocha 

217/3 orná půda 

219/10 orná půda 

219/100 ostatní plocha 

219/101 ostatní plocha 

219/102 ostatní plocha 

219/105 ostatní plocha 

219/107 ostatní plocha 

219/108 ostatní plocha 

219/109 ostatní plocha 

219/11 ostatní plocha 

219/110 ostatní plocha 

219/119 ostatní plocha 

219/120 ostatní plocha 

219/121 ostatní plocha 

219/122 orná půda 

219/123 orná půda 

219/127 orná půda 

219/13 ostatní plocha 

219/14 ostatní plocha 

219/15 ostatní plocha 

219/2 ostatní plocha  
katastrální území Přísečná - Domoradice 

parc.č. druh 

219/3 ostatní plocha 

219/34 ostatní plocha 

219/36 ostatní plocha 

219/43 ostatní plocha 

219/44 ostatní plocha 

219/45 ostatní plocha 

219/46 ostatní plocha 

219/5 ostatní plocha 

219/60 ostatní plocha 

219/63 orná půda 

219/64 orná půda 

219/65 ostatní plocha 

219/66 ostatní plocha 

219/7 orná půda 

219/70 ostatní plocha 

219/71 ostatní plocha 

219/82 ostatní plocha 

219/99 ostatní plocha 

243/18 ostatní plocha 

244/3 trvalý travní porost 

247/7 zahrada 

260/1 trvalý travní porost 

260/3 ostatní plocha 

260/4 trvalý travní porost 

282/29 ostatní plocha 

293/4 trvalý travní porost 

293/6 trvalý travní porost 

312/11 orná půda 

312/13 ostatní plocha 

312/14 ostatní plocha 

312/15 ostatní plocha 

312/23 ostatní plocha 

312/24 ostatní plocha 

312/51 orná půda 

312/52 orná půda 

351/4 trvalý travní porost 

871/5 ostatní plocha 

880/3 ostatní plocha 

881/1 ostatní plocha 

881/3 ostatní plocha 

881/7 ostatní plocha 

890/1 ostatní plocha 

890/2 ostatní plocha 

890/3 ostatní plocha 

890/4 ostatní plocha 

903/10 ostatní plocha  
katastrální území Spolí - Nové Spolí 

parc.č. druh 

1695 ostatní plocha 

1708 ostatní plocha 

1747 ostatní plocha 

1754 ostatní plocha 

1755 ostatní plocha 

1756 ostatní plocha 

1757 ostatní plocha 



Příloha č. 1 Vymezení veřejných prostranství na území města     
 

 

1758 ovocný sad 

1765 zahrada 

1766 zahrada 

1767 ostatní plocha 

1802 ostatní plocha 

1640/13 ostatní plocha 

1640/17 ostatní plocha 

1640/18 ostatní plocha 

1640/20 ostatní plocha 

1640/24 zahrada 

1640/5 zahrada 

1640/9 ostatní plocha 

1644/6 zahrada 

1651/4 ostatní plocha 

1651/7 ostatní plocha 

1651/8 ostatní plocha 

1653/1 ostatní plocha 

1653/18 ostatní plocha 

1653/4 ostatní plocha 

1653/5 ostatní plocha 

1657/2 ostatní plocha 

1658/28 ostatní plocha 

1658/38 zahrada 

1661/11 ostatní plocha 

1661/3 ostatní plocha 

1661/43 trvalý travní porost 

1661/46 ostatní plocha 

1696/10 ostatní plocha 

1696/11 ovocný sad 

1696/12 ostatní plocha 

1696/14 ostatní plocha 

1696/15 ostatní plocha 

1696/16 ostatní plocha 

1696/3 zahrada 

1696/9 ostatní plocha 

1702/1 ostatní plocha 

1702/2 ostatní plocha 

1702/29 ostatní plocha 

1702/34 ostatní plocha 

1709/1 ostatní plocha 

1709/2 ostatní plocha  

katastrální území Spolí - Nové Spolí 

parc.č. druh 

1710/1 ostatní plocha 

1711/2 ostatní plocha 

1711/3 ostatní plocha  

 

katastrální území Vyšný 

parc.č. druh 

569 trvalý travní porost 

665 ostatní plocha 

673 ostatní plocha 

674 ostatní plocha 

873 ostatní plocha 

st. 5 zastavěná plocha a nádvoří 

143/4 ostatní plocha 

144/3 trvalý travní porost 

147/3 trvalý travní porost 

148/2 orná půda 

182/8 trvalý travní porost 

182/9 trvalý travní porost 

23/20 trvalý travní porost 

31/2 ostatní plocha 

420/3 ostatní plocha 

463/8 lesní pozemek 

493/27 trvalý travní porost 

493/3 lesní pozemek 

493/55 ostatní plocha 

493/57 trvalý travní porost 

493/59 trvalý travní porost 

493/67 ostatní plocha 

493/7 trvalý travní porost 

493/72 ostatní plocha 

493/73 ostatní plocha 

493/75 ostatní plocha 

493/95 zahrada 

494/2 ostatní plocha 

494/8 ostatní plocha 

531/12 orná půda 

531/3 ostatní plocha 

545/4 trvalý travní porost 

551/8 ostatní plocha 

552/13 trvalý travní porost 

554/2 trvalý travní porost 

576/3 ostatní plocha 

576/7 ostatní plocha 

576/8 ostatní plocha 

576/9 ostatní plocha 

578/12 ostatní plocha 

578/14 trvalý travní porost 

578/8 ostatní plocha 



Příloha č. 1 Vymezení veřejných prostranství na území města     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

katastrální území Vyšný 

parc.č. druh 

607/10 ostatní plocha 

607/11 ostatní plocha 

607/13 ostatní plocha 

607/15 ostatní plocha 

607/16 ostatní plocha 

607/17 ostatní plocha 

607/23 ostatní plocha 

622/33 orná půda 

623/15 ostatní plocha 

630/82 ostatní plocha 

630/84 ostatní plocha 

630/85 ostatní plocha 

636/1 ostatní plocha 

640/1 ostatní plocha 

640/3 ostatní plocha 

640/5 ostatní plocha 

641/2 ostatní plocha 

641/3 ostatní plocha 

643/1 ostatní plocha 

656/3 ostatní plocha 

657/2 ostatní plocha 

657/5 ostatní plocha 

657/8 ostatní plocha 

657/9 ostatní plocha 

658/13 ostatní plocha 

658/21 ostatní plocha 

658/5 ostatní plocha 

658/6 ostatní plocha 

660/1 ostatní plocha 

660/10 ostatní plocha 

660/11 ostatní plocha 

660/12 ostatní plocha 

660/13 ostatní plocha 

660/5 ostatní plocha 

660/6 ostatní plocha 

660/7 ostatní plocha 

660/8 ostatní plocha 

660/9 ostatní plocha 

661/1 ostatní plocha 

666/1 ostatní plocha 

677/2 ostatní plocha 

677/3 ostatní plocha 

678/1 ostatní plocha 

678/2 ostatní plocha 

678/3 ostatní plocha 

678/4 ostatní plocha 

678/5 ostatní plocha 

678/6 ostatní plocha  

katastrální území Vyšný 

parc.č. druh 

678/7 ostatní plocha 

678/8 ostatní plocha  



Příloha č.1 Vymezení veřejného prostranství (pozemky p.č.)     

 

 

k.ú. Český Krumlov, LV 10001 

25 st.1342 1077/3 1288/16 1316/5 1340/2 1500/69 324/42 481/38 

361 st.1642 1077/4 1288/17 1316/6 1340/3 1500/73 324/43 483/22 

422 st.369 1077/5 1288/18 1317/2 1340/5 1502/1 324/44 483/27 

433 st.4178 1093/5 1288/20 1320/1 1342/1 1516/1 328/1 483/3 

522 st.4179 1095/2 1288/24 1320/5 1343/1 1519/10 348/1 483/48 

525 st.1335/2 1103/22 1288/25 1322/14 1343/11 1519/3 348/2 484/138 

545 st.174/2 1104/1 1288/26 1323/1 1343/12 1519/6 357/1 484/144 

551 st.176/4 1105/1 1288/27 1323/5 1343/4 1529/1 368/1 484/35 

558 st.176/5 1105/10 1288/7 1324/1 1343/5 1529/2 368/2 484/6 

 st.217/1 1105/11 1288/8 1325/1 1344/1 1532/1 369/3 484/62 

 st.242/2 1105/17 1288/9 1325/2 1344/5 1532/31 37/15 484/71 

858 st.325/2 1105/18 1290/1 1326/1 1344/6 1532/32 37/2 488/1 

946 st.544/8 1115/10 1294/1 1326/2 1348/3 1537/2 37/32 488/3 

1096 st.581/3 1115/11 1294/10 1327/1 1354/1 1537/3 375/3 489/3 

1121 st.604/2 1115/13 1294/11 1327/2 1358/2 1537/4 404/6 489/4 

1291 st.766/2 1115/14 1294/12 1327/3 1360/1 1537/6 410/1 490/6 

1297 1014/1 1115/15 1294/13 1327/5 1360/4 1537/7 411/26 491/14 

1300 1014/28 1115/16 1294/2 1327/6 1387/1 1566/4 411/28 491/28 

1309 1015/1 1115/17 1294/3 1327/7 1387/2 1566/5 411/29 491/3 

1328 1015/3 1115/19 1294/4 1329/1 1463/7 1566/7 411/5 497/1 

1337 1015/4 1115/2 1294/5 1329/2 1464/1 1617/1 412/11 499/1 

1339 1033/3 1115/20 1294/6 1330/1  1654/1 413/1 500/2 

1403 1035/1 1115/7 1294/7 1330/2 1483/1 167/1 413/38 500/3 

1484 1040/8 1115/8 1294/8 1330/3 1483/2 184/6 421/1 500/4 

1486 1054/3 1115/9 1294/9 1331/1 1488/11 184/8 421/3 515/2 

1504 1063/1 1124/2 1296/1 1331/3 1488/2 187/1 423/14 515/5 

1524 1063/43 1124/4 1299/1 1332/1 1488/6 187/2 434/1 516/3 

1526 1063/53 1133/2 1299/2 1332/2 1488/7 187/3 434/5 526/1 

1531 1067/1 1139/1 1299/3 1332/3 1492/19 187/4 434/6 527/4 

1568 1067/10 1139/2 1299/4 1332/4 1496/3 188/3 435/11 529/2 

1569 1067/11 1144/6 1299/6 1333/2 1496/4 188/4 441/16 533/4 

1580 1067/12 1145/3 1302/1 1334/12 1498/1 196/8 441/7 535/1 

1587 1067/3 1145/6 1303/1 1334/13 1498/2 201/1 443/2 539/33 

1602 1067/4 1145/7 1305/1 1334/14 1500/1 204/1 443/4 540/3 

1608 1067/5 1145/8 1305/6 1334/15 1500/22 204/2 443/5 544/3 

1609 1067/6 1147/2 1306/1 1334/16 1500/23 207/1 478/14 544/7 

1624 1067/7 1147/33 1306/5 1334/17 1500/25 207/2 478/26 546/7 

1696 1067/8 1149/3 1307/1 1334/19 1500/27 213/1 478/28 546/8 

1697 1067/9 1155/2 1307/8 1334/20 1500/28 223/1 480/1 548/2 

1698 1069/19 1157/3 1307/9 1334/21 1500/29 223/2 480/2 548/25 

1699 1069/3 1170/3 1308/1 1334/23 1500/3 225/16 481/10 548/26 

1700 1069/5 1174/10 1311/1 1334/25 1500/30 259/1 481/11 548/31 

1701 1072/1 1174/9 1312/1 1334/27 1500/32 304/1 481/18 548/41 

1702 1072/2 1288/1 1313/1 1334/28 1500/33 304/3 481/2 552/20 

1703 1075/1 1288/10 1313/3 1334/4 1500/45 324/13 481/24 552/23 

1704 1075/13 1288/11 1313/4 1334/7 1500/46 324/14 481/25 552/3 

1705 1075/2 1288/13 1314/1 1334/8 1500/47 324/33 481/26 552/40 

1708 1075/21 1288/14 1315/1 1334/9 1500/67 324/36 481/27 552/44 

1719 1077/1 1288/15 1316/1 1340/1 1500/68 324/39 481/37 552/47   



Příloha č.1 Vymezení veřejného prostranství (pozemky p.č.)     

 

 

k.ú. Český Krumlov, LV 10001 
 

k.ú. Český Krumlov, LV 840 

552/49 749/24 846/8 st.16/9 
 

727/1 
 

552/58 749/29 846/9 st.16/2 
   

552/63 749/3 854/1 st.16/10 k.ú. Český Krumlov, LV 2904 

554/1 749/9 854/3 184/18 
 

1566/10 1466/46 1536/1 1466/37 

554/2 775/2 854/4 184/13 1334/24 1334/22 1334/30 
 

557/5 775/4 854/9 184/14 
   

562/6 779/4 860/2 184/15 k.ú. Český Krumlov, LV 4864 

570/3 782/15 860/3 184/16 
 

1537/1 1538 1323/4 1539 

570/4 782/19 861/3 184/17 1345/1 
 

570/5 782/21 861/4 1306/6 
   

571/1 782/23 871/12 324/45 k.ú. Český Krumlov, LV 10002 
 

571/5 782/46 871/30 st.788 
 

594/1 594/6 850 
 

576/2 782/47 871/56 st.1 
   

580/1 782/7 871/62 
  

k.ú. Český Krumlov, LV 2500 

580/2 783/40 877/1 
 

st.141 
 

580/6 783/45 889/1 
   

587/21 783/47 890/2 k.ú. Český Krumlov, LV 3286 

587/22 785/9 890/3 
 

st.15/1 st.14 
 

590/3 787/10 890/4 
 

k.ú. Český Krumlov, LV 3664 594/2 789/1 902/1 

594/3 789/101 906/1 
 

st.16/1 st.22 
 

597/3 789/34 906/10 
 

k.ú. Český Krumlov, LV 3774 611/10 789/4 906/6 

675/2 789/75 906/9 
 

st.19 st.21 
 

684/5 789/81 910/4 
   

687/10 789/83 910/5 k.ú. Český Krumlov, LV 3253 

701/2 789/94 910/6 
 

266 1299/5 1387/3 825/7 

701/3 806/8 910/7 
  

701/4 808/1 929/4 k.ú. Český Krumlov, LV 1535 

701/8 808/13 940/1 
 

st.208 
 

701/9 808/14 941/7 
 

k.ú. Český Krumlov, LV 3316 719/7 810/2 944/2 

730/12 810/25 947/10 
 

st.112 
 

730/13 810/26 947/3 
   

730/5 810/37 947/4 k.ú. Český Krumlov, LV 1568 

730/6 810/4 947/6 
 

929/2 1358/1 941/4 966 

735/2 810/5 947/7 941/2 1335 1335 1336/2 

745/1 819/4 947/8 1298/1 
 

745/2 820/20 947/9 
   

747/3 825/1 954/3 k.ú. Český Krumlov, LV 3231 
 

749/11 825/3 463/1 
 

910/1 st.756/2 910/2 
 

749/12 825/4 458/1 
   

749/13 825/5 457/1 k.ú. Český Krumlov, LV 48 

749/14 842/2 459/2 
 

1529/3 
 

749/15 842/3 1150/5 
 

 749/18 846/1 1061/15 

749/19 846/11 1069/4 
 

 
 

749/2 846/2 1103/3 
   

749/20 846/3 st.18/1 
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k.ú. Kladné - Dobrkovice, LV 10001 

921 925 2044/1 2045/2 2088/3 845/1 845/5 850/10 851/1 

922/1 924/2 
 

 

 
k.ú. Slupenec, LV 10001 

728/1 720/1 718/4 46/3 717/5 717/3 756 755 873 

872 972 848 804 380/7 380/6 832 717/4 
 

 

 
k.ú. Přísečná - Domoradice, LV 10001 

2 1508/2 1531/1 201/14 208/9 219/121 219/5 260/3 880/3 

3 1508/3 1532/4 201/3 217/18 219/122 219/60 260/4 881/1 

1543 1508/4 178/25 201/7 217/3 219/123 219/63 282/29 881/3 

1551 1508/5 195/26 201/8 219/10 219/127 219/64 293/4 881/7 

 1508/6 195/27 201/9 219/100 219/13 219/65 293/6 890/1 

46844 1508/7  208/12 219/101 219/14 219/66 312/11 890/2 

1504/2 1509/1 195/7 208/13 219/102 219/15 219/7 312/13 890/3 

1504/4 1509/3 196/1 208/14 219/105 219/2 219/70 312/14 890/4 

1505/2 1509/6 196/41 208/2 219/107 219/3 219/71 312/15 903/10 

1505/3 1509/7 197/1 208/20 219/108 219/34 219/82 312/23 
 

1506/4 1510/2 197/2 208/4 219/109 219/36 219/99 312/24 

1506/5 1511/1 201/10 208/5 219/11 219/43 243/18 312/51 

1507/3 1511/5 201/11 208/6 219/110 219/44 244/3 312/52 

1507/4 1515/3 201/12 208/7 219/119 219/45 247/7 351/4 

1508/1 1525/4 201/13 208/8 219/120 219/46 260/1 871/5  
k.ú. Spolí - Nové Spolí, LV 10001 

1695 1640/24 1658/38 1702/1 

1708 1640/5 1661/11 1702/2 

1747 1640/9 1661/3 1702/29 

1754 1651/4 1661/43 1702/34 

1755 1651/7 1661/46 1709/1 

1757 1651/8 1696/1 1709/2 

1765 1651/25 1696/10 1710/1 

1766 1651/26 1696/11 1711/2 

1767 1653/1 1696/12 1711/3 

1802 1653/18 1696/14 
 

1640/13 1653/4 1696/15 

1640/17 1653/5 1696/16 

1640/18 1657/2 1696/3 

1640/20 1658/28 1696/9   
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k.ú. Vyšný, LV 10001 ___________________________________  

569 182/9 493/59 531/12 578/14 623/15 656/3 660/10 666/1 

665 23/20 493/67 531/3 578/8 630/82 657/2 660/11 677/2 

673 31/2 493/7 545/4 607/10 630/84 657/5 660/12 677/3 

674 28/3 493/72 551/8 607/11 630/85 657/8 660/13 678/1 

873 463/8 493/73 552/13 607/13 636/1 657/9 660/5 678/2 

st.5 493/27 493/75 554/2 607/15 640/1 658/13 660/6 678/3 

143/4 493/3 493/95 576/3 607/16 640/3 658/21 660/7 678/4 

147/3 493/55 494/2 576/8 607/17 640/5 658/5 660/8 678/5 

148/2 493/15 494/8 576/9 607/23 641/3 658/6 660/9 678/6 

182/8 493/57 505/8 578/12 622/33 643/1 660/1 661/1 678/7 
 

678/8 

k.ú. Vyšný, LV 60000 k.ú. Vyšný, LV 35 
  

641/1 
 

636/3 658/20 
 

k.ú. Vyšný, LV 1512 

623/14 

k.ú. Vyšný, LV 3598 

 

k.ú. Vyšný, LV 2067 

622/13 

k.ú. Vyšný, LV 2603 

 

570/1 23/16 
 

537/1 
 

k.ú. Vyšný, LV 418 

 

k.ú. Vyšný, LV 3624 

 

539 
 

531/19 531/22 531/23 
 

k.ú. Vyšný, LV 3625 k.ú. Vyšný, LV 3622 

 

520/23 
 

531/24 
 

k.ú. Vyšný, LV 3637 k.ú. Vyšný, LV 3635 

23/18 
 

23/17 
 

k.ú. Vyšný, LV 3583 k.ú. Vyšný, LV 3558 

512/8 
 

st.169 
 

k.ú. Vyšný, LV 10002 

 

k.ú. Vyšný, LV 2607 

531/10 646/5 646/32 
 

537/5 
 

k.ú. Vyšný, LV 3466 

   

25 
 

 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.2 Historická část města      

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č.3 Historická část města – užší část      

 

 

 
náměstí Svornosti, p.č. 1294/7, k.ú. Český Krumlov 
Radniční ulice, p.č. 1294/1, k.ú. Český Krumlov 
Kájovská ulice, p.č 1294/8, k.ú. Český Krumlov 
Náměstíčko mezi Hradební ul. a Kájovskou ul, p.č. 1387/1 , k.ú. Český Krumlov 
část ulice Kostelní o výměře cca 90 m2 , p.č. 1294/9, k.ú. Český Krumlov 
Část ulice Latrán o výměře cca 1 955 m2, p.č. 1299/1, k.ú. Český Krumlov 
 
 

 


