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ÚPLNÉ ZNĚNÍ
Město Černošice
Obecně závazná vyhláška č.4/2012 o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Černošice se na svém zasedání dne 22. 11. 2012 rozhodlo na základě ust.
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“) a ust. § 84 odst. 2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:

Hlava I.
Čl.I.
Úvodní ustanovení
1.

Město Černošice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí:
a) poplatek ze psů
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
c) poplatek za užívání veřejného prostranství
d) poplatek z ubytovací kapacity
e) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

2.

Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Černošice (dále jen „správce
poplatku“).

Hlava II.
Poplatek ze psů
Čl. I.
Předmět poplatku a poplatník
1.
2.

Předmětem tohoto poplatku je každý pes starší tří měsíců.
Poplatníkem je držitel psa; držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území Města Černošice.

Čl. II.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.

Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy pes dovrší stáří 3 měsíců anebo
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2.

1.

v den, kdy se fyzická nebo právnická osoba stane držitelem psa staršího 3
měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení držení psa.
Čl. III.
Lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti
Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik a zánik poplatkové
povinnosti do 15 dnů od skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik poplatkové
povinnosti.

2.

Ohlašovací povinnost dle odst. 1 má také poplatník, který je na základě této
obecně závazné vyhlášky od placení poplatku osvobozen.

3.

Poplatník je v ohlášení povinen správci poplatku oznámit skutečnosti stanovené
v ust. § 14a zákona o místních poplatcích

Čl. IV.
Identifikační známka
1.

Správce poplatku vydá poplatníkovi na základě splnění ohlašovací povinnosti
identifikační známku pro psa s vyznačením evidenčního čísla psa a nápisem
„Město Černošice“; tato identifikační známka je nepřenosná.

Čl. V.
Sazba poplatku
1.

Poplatek za jednoho psa činí ročně:
a) 700,-- Kč
b) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo
poživatel sirotčího důchodu 200,-- Kč
c) za druhého a každého dalšího psa (s výjimkou držitelů psa stanovených
v písm. b) 1.400,-- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního a vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel sirotčího důchodu 300,-- Kč.
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Čl. VI.
Osvobození od poplatku
1.

Poplatek se neplatí ze psa:
a)
jehož držitelem je osoba nevidomá, bezmocná (1) a osoba s těžkým
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle
právního předpisu (2)
b)
jehož držitelem je osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
osob uvedených v písm. a)
c)
jehož držitelem je osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis (3)
d)
jehož držitelem je osoba, která je členem „Svazu záchranných brigád
kynologů ČR“
e)
který byl městem Černošice umístěn v útulku pro opuštěné psy a jehož
držitel je poplatníkem místního poplatku ze psů dle Hlavy II., Čl. I.,
odst. 2 této obecně závazné vyhlášky; to neplatí, pokud byl takový pes
před umístěním v útulku ve vlastnictví poplatníka“
Čl. VII.
Splatnost poplatku

1.

2.

3.

Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního
roku nebo ve dvou stejných splátkách, nejpozději v termínech 31. 5. a 31. 10.
příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu
splatnosti, je poplatek splatný do 10 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost
vznikla.
Pokud je poplatník držitelem psa po dobu kratší než jeden rok, je povinen
zaplatit poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců.
V případě změny místa trvalého pobytu nebo sídla platí poplatník poplatek
od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna
nastala, nově příslušné obci.

Hlava III.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. I.
Úvodní ustanovení
1.

Město Černošice je s ohledem na existující rekreační zařízení a časté pobyty za
účelem rekreace místem soustředěného turistického ruchu.
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Čl. II.
Předmět poplatku, poplatník a plátce
1.
2.
3.

Předmětem tohoto poplatku je přechodný pobyt fyzických osob poskytovaný
za úplatu za účelem rekreace v katastru města Černošice.
Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá ve městě
Černošice za účelem rekreace.
Poplatek pro obec vybírá a odvádí ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla (dále jen „plátce“).

Čl. III.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.

2.

Poplatková povinnost vzniká dnem začátku přechodného pobytu fyzických
osob a úplatu za účelem rekreace v katastru města Černošice, není-li tento
dnem příchodu.
Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení přechodného pobytu fyzických
osob a úplatu za účelem rekreace v katastru města Černošice

Čl. IV.
Lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti
1.

2.

Plátce je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 15 dnů ode dne zahájení
této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení
této činnosti.
Plátce je v ohlášení povinen správci poplatku oznámit skutečnosti stanovené
v § 14a zákona o místních poplatcích.

Čl. V.
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento
dnem příchodu, 15,-Kč.
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Čl. VI.
Splatnost poplatku
1. Poplatek se platí čtvrtletně, nejpozději do 15. dne po uplynutí příslušného
kalendářního čtvrtletí.

Čl. VII.
Evidence a osvobození od poplatku
1. Evidence a osvobození od poplatku jsou uvedeny v § 3 odst. 2 a 4 zákona o
místních poplatcích.

Hlava IV.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Čl. I.
Předmět poplatku a poplatník
1.

2.

Poplatek 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.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství
způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
Čl. II.
Veřejné prostranství

1.

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují prostranství
uvedená v Příloze č. 1 této vyhlášky.
Čl. III.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1.
2.

Poplatková povinnost vzniká dnem počátku zvláštního užívání veřejného
prostranství.
Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení zvláštního užívání veřejného
prostranství.
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Čl. IV.
Lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti
1.

2.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku způsob, rozsah a termín užívání
veřejného prostranství, a to nejméně 15 dní před jeho začátkem. V případě, že
veřejné prostranství bude užíváno po dobu kratší než 2 dny, je poplatník
povinen ohlašovací povinnost splnit nejpozději v den začátku užívání
veřejného prostranství - je-li tento den dnem pracovního klidu, je poplatník
povinen ohlašovací povinnost splnit nejpozději poslední pracovní den
předcházející dni začátku užívání veřejného prostranství, který je dnem
pracovního klidu.
Poplatník je v ohlášení povinen správci poplatku oznámit skutečnosti
stanovené v ust. § 14a zákona o místních poplatcích.

Čl. V.
Sazba poplatku
1.

Sazba poplatku činí:
a)
za provádění výkopových prací na veřejném prostranství 10 Kč/m2/den
b)
za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje 1,- Kč/m2/den
c)
za použití veřejného prostranství k umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč/m2/den
d)
za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení 10,Kč/m2/den
e)
za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení 10,Kč/m2/den
f)
za použití veřejného prostranství pro provoz lunaparků, cirkusů a
jiných obdobných atrakcí 10 Kč/m2/den nebo 3.600,- Kč/týden
g)
za použití veřejného prostranství k umístění skládky 10,- Kč/m2/den
h)
za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
•
za osobní automobil, přívěs za osobní automobil 7.300,Kč/stání/rok
•
za nákladní automobil, přívěs, návěs, autobus, za stavební stroje
nebo maringotku 14.600,- Kč/stání/rok
i)
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl 10,- Kč/m2/den
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Čl. VI.
Splatnost poplatku
1.

Poplatek je splatný
a)
Nejpozději jeden den před začátkem zvláštního užívání veřejného
prostranství; pokud je tento den dnem pracovního klidu, poslední
pracovní den předcházející dni začátku zvláštního užívání veřejného
prostranství
b)
V případě platby poplatku paušální částkou je poplatek splatný
nejpozději první den užívání veřejného prostranství.

Čl. VII.
Osvobození od poplatku
1.

Od poplatku se osvobozují:
a)
akce dle Hlavy IV., Čl.V.,odst. 1, písm. h), jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely
b)
užití veřejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osoby zdravotně postižené (2).
c)
Zvláštní užití veřejného prostranství, pokud je poplatníkem město
Černošice a veřejné prostranství využívá pro potřeby města
Zvláštní užití veřejného prostranství dle Hlavy IV.,čl. V. odst. 1 písm.
d)
a), e) g) a h) poplatníkem, který pozemek, který je veřejným
prostranstvím a jehož se zvláštní užívání týká, bezúplatně převedl do
vlastnictví města Černošice

Hlava V.
Poplatek z ubytovací kapacity
Čl. I.
Předmět poplatku a poplatník
1.

Předmětem tohoto poplatku je ubytovací kapacita v zařízeních určených
k přechodnému ubytování za úplatu.

2.

Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
poskytla přechodné ubytování.
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Čl. II.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1.
2.

Poplatková povinnost vzniká prvním dnem poskytování přechodného
ubytování za úplatu.
Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení poskytování přechodného
ubytování za úplatu.

Čl. III.
Lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti
1.

2.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do 15 dnů ode dne
zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit
ukončení této činnosti.
Poplatník je v ohlášení povinen správci poplatku oznámit skutečnosti
stanovené v ust. § 14a zákona o místních poplatcích.

Čl. IV.
Sazba poplatku
1.

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 6,-Kč.

Čl. V.
Splatnost poplatku
1.

Poplatek se platí čtvrtletně, nejpozději do 15. dne po uplynutí příslušného
kalendářního čtvrtletí.
Čl. VI.
Evidence a osvobození od poplatku

1.

Evidence a osvobození od poplatku jsou uvedeny v § 7 odst. 2 a 3 zákona o
místních poplatcích.
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Hlava VI.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Čl. I.
Předmět poplatku, poplatník
1.
2.

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za
komunální odpad“) platí:
a)
b)

c)

d)

e)

3.

fyzická osoba, která má ve městě Černošice trvalý pobyt;
fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu
delší 90 dnů;
fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců;
fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek za
komunální odpad společně a nerozdílně

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny správci poplatku oznámit jméno, příjmení, popřípadě jména, příjmení
a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. II
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1.

Poplatková povinnost vzniká:
a) dnem přihlášení fyzické osoby k pobytu ve městě Černošice;
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b)
c)
d)

2.

dnem povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobyt na dobu delší 90
dnů;
prvním dnem přechodného pobytu cizince na území Česká republiky
přesahujícím dobu 3 měsíců přechodného pobytu na území ČR;
dnem udělení mezinárodní ochrany podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasné ochrany podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
dnem vzniku vlastnického práva ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.

Poplatková povinnost zaniká:
a) dnem odhlášení fyzické osoby z pobytu ve městě Černošice;
b) dnem zániku povolení trvalého pobytu nebo přechodného pobytu na dobu
delší 90 dnů;
c) ukončením přechodného pobytu cizince na území ČR;
d) odnětím mezinárodní ochrany podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasné ochrany podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců;
e) dnem zániku vlastnického práva ke stavbě určené k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinnému domu, ve kterém není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba.

Čl. III.
Lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti
1.

2.

Poplatník je povinen správci poplatku oznámit vznik a zánik poplatkové
povinnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala;
stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen správci poplatku oznámit
jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
Poplatník je v ohlášení povinen správci poplatku oznámit skutečnosti
stanovené v ust. § 14a zákona o místních poplatcích.

Čl. IV.
Sazba poplatku
1.

Sazba poplatku za komunální odpad u poplatníka dle Hlavy VI. čl. I. odst. 2
této vyhlášky činí 600 Kč/rok a je tvořena:
a) z částky 250 Kč za kalendářní rok dle § 10b odst. 5 písm. a) zákona o
místních poplatcích a
b) z částky 350 Kč za kalendářní rok dle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o
místních poplatcích. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů
města za předchozí rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
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Skutečné náklady činily 6 903 989,- Kč a byly rozúčtovány takto: 6 903 989,Kč/ 8153 poplatníků = 846,80 Kč/poplatníka.
2.

V případě změny místa pobytu poplatníka, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění
poplatníka, který je dle této obecně závazné vyhlášky osvobozen od poplatku
za komunální odpad v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí
v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu,
vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.“

Čl. V.
Splatnost poplatku
1.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a do
30. 9. příslušného kalendářního roku nebo jednorázově nejpozději k 31. 3.
příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu
splatnosti, je poplatek splatný do 10 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost
vznikla.

Čl. VI.
Úlevy a osvobození

1.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:
a) Umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy;
b) Umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého;
c) Jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí
sociální služby, nebo
d) Umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2.

Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba která:
a) byla po celý předchozí kalendářní rok nepřetržitě ve výkonu trestu odnětí
svobody nebo vazbě
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b)
c)

byla po celý předchozí kalendářní rok nepřetržitě umístěna ve
zdravotnickém zařízení
po celý předchozí kalendářní rok nepřetržitě pobývala mimo území České
republiky“

3.

Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního
předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek za komunální odpad a jeho
příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu
ospravedlnit.“

4.

Obecní úřad může z moci úřední poplatek za komunální odpad nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout při mimořádných, zejména
živelných událostech, a to všem poplatníkům, jichž se důvod prominutí týká.“

Hlava VII.
Čl. I.
Společná a závěrečná ustanovení
1.

2.

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas nezaplacené
nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek.
Na právní vztahy vzniklé před účinností této obecně závazné vyhlášky se
vztahují ustanovení obecně závazné vyhlášky č.2/2010 ve znění pozdějších
změn.

Čl. II.
Zrušovací ustanovení
1.

Ruší se obecně závazná vyhláška č.2/2010 o místních poplatcích, ve znění
obecně závazné vyhlášky č.1/2011 a ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/2012.
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Čl. III.
Účinnost
1.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2013.

………………………………
Mgr. Filip Kořínek
starosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

………………………………
Ing. Petr Wolf
místostarosta
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Příloha č.1:
Akátová
Alešova
Arbesova
Benešovská
Berounská
Bezejmenná
Bezručova
Boleslavská
Borůvková
Boženy Němcové
Brusinková
Brněnská
Budějovická
Bulharská
Čajkovského
Čapkova
Červánková
Dobřichovická
Domažlická
Dr. Janského
Erbenova
Fialková
Fibichova
Franty Kocourka
Fügnerova
Gogolova
Gorkého
Habrová
Havlíčkova
Hradecká
Husova
Chebská
Chilská
Chodská
Chomutovská
Chrudimská
Ibišková
Jablonecká
Jabloňová
Jahodová
Jansova
Jasmínová
Javorová
Jedlová

Kolárova
Komenského
Kopretinová
Kubánská
Kutnohorská
Kyjevská
Lermontova
Leknínová
Lesní
Liberecká
Libušina
Lidická
Lipová
Luční
Madridská
Majakovského
Malinová
Mánesova
Masopustní náměstí
Mělnická
Měsíční
Mládežnická
Modřínová
Mokropeská
Moravská
Mostecká
Myslbekova
Nad Kamenným mostem
Nad řekou
Na Drahách
Na Ladech
Na Marsu
Na Pískách
Na Poustkách
Na Skále
Na Stráži
Na Višňovce
Na Vyhlídce
Nad statkem
Nádražní
Náměstí 5. května
Nerudova
Nymburská
Olbrachtova

Radotínská
Revoluční
Riegrova
Rumunská
Růžová
Říční
Sadová
Slovenská
Slunečná
Smetanova
Sosnová
Srbská
Strakonická
Střední
Stulíková
Sušická
Svatopluka Čecha
Šeříková
Školní
Táborská
Tolstého
Topolská
Třebotovská
Tyršova
U Jezu
U Mlýna
U Vodárny
Ukrajinská
V Boroví
V Dolích
V Dubině
V Habřinách
V Horce
V Kosině
V Lavičkách
V Mýtě
V Olšinách
V Rokli
V Rybníčkách
V Zahrádkách
Větrná
Voskovcova
Vrážská
Všenorská
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Jetelová
Jičínská
Jihlavská
Jiráskova
Jitřní
Jižní
K Dubu

K Hájovně
K Lesíku
K Višňovce
Kamenická
Karlická
Karlštejnská
Kaštanová
Kazínská
Ke Hřišti
Ke Švarcavě
Kladenská
Klatovská

Ostružinová
Pardubická
Peroutkova
Písecká
Plzeňská
Pod Hladkou
skalou
Pod Horkou

Pod Ptáčnicí
Pod Slunečnou
Pod Školou
Pod Višňovkou
Polní
Polská
Poštovní
Pražská
Puškinova

Waldhauserova
Werichova
Zahradní
Zdeňka Lhoty
Zdeňka Škvora
Zvonková
Žatecká
Veřejně přístupná
plocha – hřiště
Radotínská

Poznámky:
(1) §2 vyhlášky MPSV ČR č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém
pojištění
(2) zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů
(3) např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

