NECIPUJTENAS.CZ
14. června 2014: VÝKLADOVÝ KOMENTÁŘ K OFICIÁLNÍM DOKUMENTŮM: Ostravští
radní se konečně odhodlali po diskusi se všemi městskými obvody, komisemi a výbory k činu. Ještě
před podzimními volbami do místních samospráv splní s velkým zpožděním svůj veřejný příslib
daný občanům v předcházejících měsících a předloží Zastupitelstvu Statutárního města Ostravy k
hlasování dne 25. června 2014 návrhy dvou podzákonných předpisů, které:
I/ zrušují vyhlášky č. 9/2012 a č. 5/2013 o tzv. povinném čipování pejsků v Ostravě
II/ stanovují formou vyhlášky novou výši poplatků za psy a finančně zvýhodňují ty chovatele,
kteří dají své čtyřnohé domácí mazlíčky DOBROVOLNĚ očipovat
Ze zveřejněných podkladových dokumentů, důvodových zpráv a dalších materiálů k výše
uvedeným návrhům (viz zdroje níže) mj. vyplývá:
1/ Komise právní spadající pod Radu města Ostravy nijak nevysvětlila ani dodnes (14. 6.
2014) nereagovala (ač to její Vážený pan předseda přislíbil) na předloženou právní analýzu
nelegálního vynucování čipování. Komise posléze prostřednictvím svého oficiálního zápisu pouze
krátce konstatovala, že všechny návrhy na zrušení povinného čipování a úpravu poplatků za držbu
psů včetně dobrovolného očipování JSOU Z PRÁVNÍHO HLEDISKA V POŘÁDKU. Také další
legislativní aj. informace/podněty předložené místním politikům opakovaně písemně i ústně panem
Petrem Hadaščokem st., Společenstvím webu Necipujtenas.CZ a dalšími občany byly zcela
ignorovány bez jediného slůvka odborného komentáře, neřkuli vysvětlení či omluvy. - Takové
pohrdání obyvateli Ostravy, kteří pracují již od prosince 2012 na vyřešení čipovacího problému a
neustále se chtějí aktivně/vstřícně podílet skrze komunikaci se svými zastupiteli/patřičnými
odborníky na korektní správě města: je opravdu neskutečně arogantní, také naprosto nedůstojné
jakéhokoliv člověka v jakékoliv veřejné funkci - natož pak Vážených příslušníků ctěné právní obce!
2/ Důvodové zprávy poukazují na velmi zajímavá fakta:
a/ Osmnáct blíže nespecifikovaných městských obvodů se zrušením povinného čipování
nesouhlasilo a ani nechtělo svým občanům pomoci z hlediska motivace k dobrovolnému
čipování; pět městských obvodů se k těmto otázkám dokonce vůbec v termínu odmítlo vyjádřit;
občané tak dodnes přesně nevědí, které obvody/starostové/ jaké názory vlastně oficiálně
zastávají.
b/ Městská policie Ostrava měla ke zrušení povinného čipování připomínky; občané ovšem nevědí
jaké, aby mohli na tyto teze adekvátně/odborně reagovat.
c/ Komise životního prostředí spadající pod Radu města Ostravy se zrušením povinného čipování
nesouhlasila; občané nevědí proč; podle Váženého pana předsedy Komise: čipování bylo zavedeno
především proto, aby byla definitivně vyřešena bezpečnost obyvatelstva (SIC!). Ze zápisu také
nevyplývá, že by vůbec v Komisi proběhla kolem čipování nějaká podrobná diskuse a probíraly se
zde nové informace předložené zastupitelům opakovaně písemně i ústně panem Petrem
Hadaščokem st., Společenstvím webu Necipujtenas.CZ a dalšími občany. Opět ´ticho po pěšině´
jako v případě výše zmiňované Právní komise.
d/ Radní Ostravy nedoporučili ke schválení osvobození občanů od vynucování nelegálního
čipování a s tím souvisejícího zrušení zbytečných občanských finančních nákladů včetně
nesmyslných pokut, kontrol tzv. čipovacích komand apod.
e/ Rada dále oficiálně přiznala, že výše výběru poplatků ze psů dosahuje každoročně pouze cca
10.000.000,-Kč (v minulosti ale také 12 miliónů korun), když samotné Statutární město Ostrava
disponuje rozpočtem zhruba 10 MILIARD KORUN ROČNĚ. Tedy poplatek za držbu domácích
mazlíčků tvoří pouze neskutečných 0,1 až 0,12% z celkového ostravského rozpočtu (SIC!). (Jedno z
nejbohatších měst v ČR přitom prý bez poplatků ze psů ´nepřežije´ a tak zde budou politici lidi
zřejmě ždímat z posledního haléře dál.) Přitom problémy v soužití se zvířaty a stále více těžkým
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životem vystresovanými občany Ostravy se rok od roku zvyšují a žádné čipování je také nikde
na světě nevyřešilo. Po zavedení vynucování implantací mikročipů formou ostravského
legislativního násilí: počet registrovaných chovatelů psů radikálně klesl až o několik tisíc a tím
také výběr z tohoto ´psího´ poplatku.
f/ Ostravští radní konstatovali, že se jim doposud nepodařilo (od října 2012, kdy byla schválena
vyhláška č. 9/2012) vynutit čipování v případě tisíců svobodomyslných chovatelů domácích
mazlíčků a jejich rodin, které se tak postavily mírovými/inteligentními prostředky na odpor vůči
čipové totalitě; podle členů Rady jde o 35% ze všech původně registrovaných chovatelů pejsků na
území města. (Procentuální vyjádření bude však jistě vyšší, neboť Rada často mylně sčítá
dohromady tetovaná + čipovaná zvířata.)
g/ Magistrát údajně dále poskytuje stokorunový příspěvek na čipování ve výši 100,- Kč i v roce
2014 (praktické zkušenosti občanů však hovoří o opaku).
h/ Ostravští radní ovšem nakonec odmítli přijmout k výše uvedenému bodu římská II
jakékoliv oficiální doporučení a celou situaci s vymáháním naprosto zbytečných a nic
neřešících poplatků za psy tak zcela ignorovali.
Poznámka: Výše popsaný tristní stav je již naprosto neudržitelný. Na celorepublikové úrovni
vystupuje nejhlasitěji/konzistentně/korektně proti legislativnímu násilí a vůči neakceptovatelnému
vynucování povinného čipování domácích zvířat již 2 roky Strana svobodných občanů (Svobodní),
která také usiluje roku 2014 o získání mnoha mandátů v obecních zastupitelstvech, aby mohla
pomáhat občany chránit před nesmysly a nadbytečnými poplatky/daněmi, které současní
krutí politici neustále dennodenně nakládají na bedra těžce zkoušeného lidu. - Předseda
Svobodných pan Petr Mach byl zvolen v květnu roku 2014 poslancem Evropského parlamentu mj.
hlasy odpůrců vynucování čipování.
Dne 25. června 2014 bude Společenství webu Necipujtenas.CZ podrobně sledovat přímo z
jednacího sálu celou situaci při hlasování ostravských zastupitelů o ukončení vynucování
nelegálního čipování a posléze vydá ke každému zastupiteli jmenovité (ne)doporučení pro účel
blížících se komunálních voleb: zda je daná osobnost ještě vůbec pro občany volitelná nebo nikoliv.
Zdroje:
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01658_14_ZM1014_33_
zOST/NavrhBodu379145609_public.pdf;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01658_14_ZM1014_33_
zOST/083183_DZ_ZMO.doc;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01658_14_ZM1014_33_
zOST/083183_OZV_zruseni_9_2012_5_2013_LPO_priloha_1.doc;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01658_14_ZM1014_33_
zOST/083183_priloha_2.pdf;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01658_14_ZM1014_33_
zOST/083183_priloha_3.pdf;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_
zOST/NavrhBodu377158398_public.pdf;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_
zOST/Duvodova_zprava_ZM.doc;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_
zOST/navrh_OZV_psi_2014_final.doc;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_
zOST/Navrh_prilohy_c.1_final.xlsm;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_
zOST/UZ_OZV_c._12_2010_PSI.doc;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_
zOST/UZ_priloha_c.1_k_OZV_c._12_2010_PSI.xlsm;
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_
zOST/usneseni_pravni_komise.pdf
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Statutární město Ostrava
33. zasedání zastupitelstva města

Materiál ZM_M
dne 25.06.2014

Složka

Materiál pro ZM č.

zOST

ZM_M 70
BJ1014 01658/14

předkládá:

Jan Becher
člen zastupitelstva města

zodpovídá:

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D.
vedoucí odboru ochrany životního
prostředí

zpracoval:

Ing. Lenka Frömlová
specialista ochrany půdy, myslivosti,
rybářství a zemědělství

Věc:

Návrh na projednání obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušují obecně
závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a
evidence jejich chovatelů, a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012

Obsah:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1: Obecně závazná vyhláška
Příloha č. 2: Zápis z jednání Komise životního prostředí 7. 4. 2014
Příloha č. 3: Výpis z usnesení 23. jednání právní komise rady města 6. 5. 2014

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města
k usnesení č. 10129/RM1014/133

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
72

1) projednalo
návrh člena zastupitelstva města pana Jana Bechera na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012
ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů
dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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2) vydává
obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušují obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje
trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich
chovatelů.
Projednáno s:

rada města
3. 6. 2014

V Ostravě dne 12.06.2014

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Statutární město Ostrava
33. zasedání zastupitelstva města

dne 25.06.2014

Složka

Materiál pro ZM č.

zOST

ZM_M 71
BJ1014 01560/14

předkládá:

Jan Becher
člen zastupitelstva

zpracoval:

Jiřina Szabóová
vedoucí oddělení daní a cen

Věc:

Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů

Obsah:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1: návrh OZV
Příloha č. 2: návrh přílohy k OZV
Příloha č. 3: úplné znění OZV
Příloha č. 4: příloha k OZV
Příloha č. 5: usnesení právní komise

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města

(č. usnesení)

(zn. předkl.)
72

1) vydává
obecně závaznou vyhlášku č. /2014 o místním poplatku ze psů
2) stanoví
že spolu s primátorem podepíše obecně závaznou vyhlášku dle bodu 1) tohoto usnesení náměstek
primátora Ing. Tomáš Petřík
Projednáno s:

Komise právní

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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V Ostravě dne 12.06.2014

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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Důvodová zpráva
Návrh na projednání obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušují obecně závazná
vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů,
a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2012
Obsah:

Návrh obecně závazné vyhlášky je zpracován na základě požadavku člena zastupitelstva
města pana Jana Bechera a souvisí s návrhem na změnu obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku ze psů, který spočívá v osvobození od poplatku ze psů na základě dobrovolného
trvalého označení psa čipem.
Odůvodnění návrhu:

Dle názoru předkladatele je možné takto efektivněji dosáhnout toho, aby se do evidence
chovatelů přihlásili všichni držitelé psů na území statutárního města Ostravy, a aby byli
označeni a evidovaní psi pro případ jejich zatoulání. Na základě této úpravy může velmi
pravděpodobně dojít ke zvýšení výběru poplatků ze psů na území statutárního města Ostravy.
Stanoviska:

Návrh byl projednán s:
− městskými obvody, přičemž osmnáct městských obvodů se zrušením obecně závazné
vyhlášky nesouhlasí a pět městských obvodů se v termínu nevyjádřilo,
− městskou policií, která má k návrhu připomínky,
− odborem legislativním a právním, který požadoval změnu názvu navrhované vyhlášky tak,
aby zahrnoval skutečné názvy rušených obecně závazných vyhlášek,
− komisí životního prostředí rady města, která nedoporučuje schválení návrhu,
− právní komisí rady města, která konstatovala, že návrh není v rozporu s právními předpisy
České republiky,
− Rada města usnesením č. 10129/RM1014/133 ze dne 3. 6. 2014 doporučila
zastupitelstvu města neschválit návrh člena zastupitelstva města pana Jana Bechera
na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, ve znění vyhlášky č. 5/2013, kterou se
upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů dle přílohy č. 1
předloženého materiálu.
Zdroj:
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_016
58_14_ZM1014_33_zOST/083183_DZ_ZMO.doc
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Obecně závazná vyhláška č. /2014,
kterou se zrušují obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se
upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů, a
obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé
označování psů a evidence jejich chovatelů
Zastupitelstvo města Ostravy se usneslo dne 25. června 2014 podle § 10 písm. d) a v souladu s §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a § 13b odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět vyhlášky
Zrušují se obecně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence
jejich chovatelů, a obecně závazná vyhláška č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.
Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.

Ing. Petr Kajnar
primátor
Ing. Dalibor Madej
náměstek primátora
Zdroj:
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01658_1
4_ZM1014_33_zOST/083183_OZV_zruseni_9_2012_5_2013_LPO_priloha_1.doc
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Důvodová zpráva
Člen zastupitelstva pan Jan Becher podal návrh na doplnění obecně závazné vyhlášky č. 12/2010,
o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2011, č. 11/2012, č. 9/2013
a č. 17/2013.
Člen zastupitelstva navrhuje osvobodit od placení poplatku na dobu 5 let držitele psa, který
nechá svého psa trvale označit elektronickým čipem, přihlásí psa do evidence vedené
evidenčním orgánem do 30 dnů ode dne, kdy byl pes označen čipem a požádá o osvobození
poplatku ze psa.

Návrh je odůvodněn snahou o efektivnější zajištění čipování psů a zlepšení jejich evidence, vedoucí
ke zvýšení výběru místního poplatku v dalším období (po pěti letech).
Zároveň je navrhováno zrušení obecně závazné vyhlášky č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé
označování psů a evidence jejich chovatelů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2013.
Místní poplatek ze psů je příjmem jednotlivých městských obvodů a ročně se jedná o celkovou částku
ve výši cca 10 000 tis. Kč. V současné době je očipovaných zhruba 65 % psů, výpadek rozpočtů
městských obvodů by představoval cca 6 500 tis. Kč. Magistrát navíc poskytuje městským obvodům
příspěvek ve výši 100,- Kč na jednoho očipovaného psa. V roce 2013 se jednalo a částku 372 tis. Kč,
v letošním roce bylo vyplaceno 109 tis. Kč. Rovněž městské obvody přispívají občanům na čipování.
S ohledem na výše uvedené vydal odbor financí a rozpočtu nesouhlasné stanovisko ke
zmíněnému návrhu.

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz požadoval pro letošní rok změnu přílohy č. 1 obecně
závazné vyhlášky č. 12/2010 o místním poplatku ze psů ve znění obecně závazných vyhlášek
č. 13/2011, č. 11/2012 a č. 9/2013 tak, že sazba místního poplatku bude na časově omezené období od
1.1.2014 do 31.12.2014 snížena o 200,- Kč pro všechny kategorie. Od 1.1.2015 bude místní poplatek
ze psů ve výši platné před 1.1.2014. Z tohoto důvodu je příloha č. 1 upravena a sazby poplatku pro
držitele psů na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz budou shodné se sazbami v roce
2013.
Rada městského obvodu Stará Bělá navrhuje sazbu poplatku ve výši 150,- Kč za psa, jehož držitel má
trvalý pobyt hlášen na adrese úřadu tohoto městského obvodu.
Zpracováno je nové znění obecně závazné vyhlášky, kterou bude zároveň zrušena obecně závazná
vyhláška č. 12/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2011,
č. 11/2012, č. 9/2013 a č. 17/2013.
Navrhuje se účinnost vyhlášky od 1.1.2015.
Všem městským obvodům byl zaslán předkládaný materiál k vyjádření. K dnešnímu dni jsme
obdrželi pouze 18 odpovědí – všechny s nesouhlasným stanoviskem ve vztahu k rozšíření
nároku na osvobození.
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů projednala na svém jednání dne
6.5.2014 právní komise rady města s konstatováním, že návrh není v rozporu s právními
předpisy České republiky (usnesení č. 77/23).

Rada města projednala na své schůzi dne 3.6.2014 tento návrh a nepřijala
žádné usnesení.
Zdroj:
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ101
4_01560_14_ZM1014_33_zOST/Duvodova_zprava_ZM.doc
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Obecně závazná vyhláška č. /2014,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města se usneslo dne
vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví místní
poplatek ze psů (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.
(2) Řízení o poplatcích vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen „správce
poplatku“). Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
(2) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území statutárního města Ostravy.

Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti.
Prvním dnem této lhůty je den vzniku této poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat.
(3) Stejným způsobem jako v odstavci 1 je držitel psa rovněž povinen oznámit správci poplatku každou
skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo
změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen uvést jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo
název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor 1, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo
podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Dále 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 jeho podnikatelskou činností.
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Čl. 4 Evidenční známky
Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či
je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.
V případě ztráty nebo odcizení vydá novou známku správce poplatku.

Čl. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území
statutárního města Ostravy. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno
jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování, prodej), poplatek se platí i za
započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušnému
podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.
(2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě, že držitel psa změní
trvalý pobyt nebo sídlo v rámci statutárního města Ostravy, pak platí poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci poplatku.
(3) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové
povinnosti částku 1.000,- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději
do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.
(4) Vznikne-li poplatková povinnost po 1.3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se
rovná nebo je nižší než 1.000,- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,- Kč, může být poplatek splatný ve
dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti
a druhá splátka je splatná nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku za předpokladu, že toto
datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních
případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(5) Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet
správce poplatku.

Čl. 7 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku je rozlišena podle následujících kategorií:
a) za psa chovaného v rodinném domě2,
b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a),
c) za psa chovaného v bytovém domě2,
d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c),
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e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na to,
zda je jeho držitelem osoba fyzická nebo právnická,
f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e),
g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,
h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g),
i) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese úřadu městského obvodu,
j) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písmenem i).
(2) Sazby poplatku pro jednotlivé kategorie psů dle odst. 1 písm. a) až j) a pro jednotlivá území městských
obvodů statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3) Za psa chovaného v rodinném domě2, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,
se platí sazba uvedená v příloze č. 1 pod písm. a) a b), jestliže je nižší než sazba uvedená pod písm. g)
a h).
(4) Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.
(5) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců.
(6) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně
odstavec 5.

Čl. 8 Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu3,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1 písm. a),
c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 4,
e) příspěvková organizace zřízená městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, jestliže je
pes využíván pro hlídání věcí užívaných touto příspěvkovou organizací,
f) osoba, která je držitelem záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné
osvědčení a zároveň má trvalý pobyt na území městského obvodu Slezská Ostrava nebo na
území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
g) osoba, která je držitelem psa, který je využíván jako služební pes Policií České republiky,
Městskou policií Ostrava, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
Vězeňskou službou České republiky a Celní správou České republiky a zároveň má trvalý
pobyt na území městského obvodu Slezská Ostrava nebo na území městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky,
h) osoba, která využívá psa pro léčebné účely (canisterapii), po předložení dokladu
prokazujícího tento způsob využití psa, a zároveň má trvalý pobyt na území městského
obvodu Slezská Ostrava, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo na
území městského obvodu Svinov,
i) osoba, která je držitelem psa převzatého z útulku a zároveň má trvalý pobyt na území
městského obvodu Slezská Ostrava, pokud uvedená osoba nebyla již předtím držitelem
tohoto psa. Osvobození této osoby zaniká uplynutím 1 roku ode dne převzetí psa z útulku.
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(2) Nárok na sníženou sazbu poplatku podle Čl. 7 odst. 1 písm. g) a h) má držitel psa, kterým je poživatel
důchodu invalidního nebo starobního, u něhož dochází k souběhu s vdovským nebo vdoveckým
důchodem.
(3) Od poplatku na dobu 5 let je osvobozen držitel psa, který dodrží následující podmínky:
a) nechá svého psa trvale označit elektronickým čipem, který odpovídá ISO standardu
požadovanému předpisem Evropského společenství (dále jen „čip“),
b) přihlásí se do evidence vedené evidenčním orgánem do 30 dnů ode dne, kdy byl pes
označen čipem,
c) požádá o osvobození poplatku ze psa a k žádosti doloží potvrzení od evidenčního orgánu
o přihlášení do evidence.
Nárok na osvobození vzniká od roku následujícího po splnění podmínek uvedených v tomto odstavci.
V případě, že jsou podmínky splněny do doby splatnosti poplatku dle Čl. 6 odst. 3 a poplatek nebyl
doposud držitelem psa uhrazen, je držitel psa osvobozen již v daném roce.

Čl. 9 Navýšení poplatku
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10 Přechodná ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 11 Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 12/2010, o místním
poplatku ze psů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 13/2011 ze dne 7.12.2011, č. 11/2012 ze dne
5.12.2012, č. 9/2013 ze dne 26.6.2013 a č. 17/2013 ze dne 11.12.2013.

Čl. 12 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.

Ing. Petr Kajnar
primátor
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Ing. Tomáš Petřík
náměstek primátor
_________________________________________
„1“

§ 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 39 a § 40 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
„3“
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
„4“
například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
„2“

Zdroj:
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_1
4_ZM1014_33_zOST/navrh_OZV_psi_2014_final.doc
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Příloha č. 1 k OZV č.
Městský obvod Statutárního
města Ostravy
Moravská Ostrava a Přívoz
Slezská Ostrava
Ostrava - Jih
Poruba
Nová Bělá
Vítkovice
Stará Bělá
Pustkovec
Mariánské Hory a Hulváky
Petřkovice
Lhotka
Hošťálkovice
Nová Ves
Proskovice
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová
Svinov
Třebovice
Plesná

a)
200
120
300
250
120
200
150
120
120
150
150
200
200
150
150
150
200
150
120
180
200
200
150

Sazby poplatku v Kč stanovené pro psa uvedeného v Čl. 7 pod písmenem
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
300
1500
2250
1500
2250
200
300
1500
180
1500
2250
1500
2250
200
300
0
450
1500
2250
1500
2250
200
300
1500
375
1500
2250
1500
2250
200
300
0
500
200
600
500
1000
120
300
0
300
1000
1500
1000
1500
200
300
0
500
1200
2000
500
500
150
300
150
180
400
600
400
600
120
180
0
180
1300
1950
500
750
200
300
0
500
500
1500
500
1500
100
150
0
225
1000
1000
1000
1000
100
150
0
300
200
300
400
500
200
300
0
300
400
600
600
700
150
300
1000
500
1200
2000
500
1000
200
300
0
450
400
1000
700
1400
100
300
0
200
1000
1500
1000
1500
150
200
0
300
200
300
400
800
100
200
0
210
1200
1800
1200
1800
200
300
0
180
1000
1500
500
1000
200
300
0
600
1200
2100
600
1200
200
300
0
1500
1500
2250
1500
2250
120
300
0
500
1000
2000
1500
2250
200
300
0
500
300
500
500
800
150
300
0

j)
0
0
2250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_zOST/Navrh_prilohy_c.1_final.xlsm
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Obecně závazná vyhláška č. 12/2010,
o místním poplatku ze psů
(úplné znění s doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami zastupitelstva města č. 13/2011 ze
dne 7.12.2011, č. 11/2012 ze dne 5.12.2012, č. 9/2013 ze dne 26.6.2013 a č. 17/2013 ze dne 11.12.2013)
Zastupitelstvo města se usneslo dne 15.12.2010 vydat v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení
(1) Statutární město Ostrava touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen "vyhláška") stanoví místní
poplatek ze psů (dále jen "poplatek") a podrobnosti jeho vybírání na území statutárního města Ostravy.
(2) Řízení o poplatcích vykonávají úřady městských obvodů statutárního města Ostravy (dále jen „správce
poplatku“). Řízení ve věcech poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále
jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanoveno jinak.

Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
(2) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území statutárního města Ostravy.

Čl. 3 Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen oznámit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti.
Prvním dnem této lhůty je den vzniku této poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat.
(3) Stejným způsobem jako v odstavci 1 je držitel psa rovněž povinen oznámit správci poplatku každou
skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo
změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen uvést jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo
název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor 1, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo
podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech. Dále 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 jeho podnikatelskou činností.
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Čl. 4 Evidenční známky
Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá či
je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.
V případě ztráty nebo odcizení vydá novou známku správce poplatku.

Čl. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu na území
statutárního města Ostravy. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno
jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování, prodej), poplatek se platí i za
započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

Čl. 6 Splatnost poplatku
(1) Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městského obvodu příslušnému
podle místa trvalého pobytu nebo sídla držitele psa.
(1) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. V případě, že držitel psa změní
trvalý pobyt nebo sídlo v rámci statutárního města Ostravy, pak platí poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci poplatku.
(2) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše poplatkové
povinnosti částku 1.000,-- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději
do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku.
(4) Vznikne-li poplatková povinnost po 1.3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové povinnosti se
rovná nebo je nižší než 1.000,-- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku
poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,-- Kč, může být poplatek
splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku za předpokladu,
že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních
případech je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(5) Poplatek lze zaplatit v hotovosti u správce poplatku, složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet
správce poplatku.

Čl. 7 Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku je rozlišena podle následujících kategorií:
a) za psa chovaného v rodinném domě2,
b) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. a),
c) za psa chovaného v bytovém domě2,
d) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. c),
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e) za psa, který je využíván při podnikatelské činnosti, např. k hlídání objektů apod., bez ohledu na to,
zda je jeho držitelem osoba fyzická nebo právnická,
f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písm. e),
g) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,
h) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. g),
i) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, Úřadu
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a Úřadu městského obvodu Vítkovice,
j) za druhého a každého dalšího psa uvedeného pod písmenem i) (neplatí pro držitele takovéhoto psa,
jestliže tento držitel má trvalý pobyt hlášen na adrese Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz).
(2) Sazby poplatku pro jednotlivé kategorie psů dle odst. 1 písm. a) až j) a pro jednotlivá území městských
obvodů statutárního města Ostravy jsou stanoveny v příloze č. 1 této vyhlášky.
(3) Za psa chovaného v rodinném domě2, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu,
se platí sazba uvedená v příloze č. 1 pod písm. a) a b), jestliže je nižší než sazba uvedená pod písm. g)
a h).
(4) Sazba poplatku je stanovena za jednoho psa a kalendářní rok.
(5) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu i započatých kalendářních měsíců.
(6) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně
odstavec 5.

Čl. 8 Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná3 a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu4,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 1 písm. a),
c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 5,
e) příspěvková organizace zřízená městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, jestliže je
pes využíván pro hlídání věcí užívaných touto příspěvkovou organizací,
f) osoba, která je držitelem záchranářského psa se speciálním výcvikem, pokud má příslušné
osvědčení a zároveň má trvalý pobyt na území městského obvodu Slezská Ostrava nebo na
území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
g) osoba, která je držitelem psa, který je využíván jako služební pes Policií České republiky,
Městskou policií Ostrava, Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
Vězeňskou službou České republiky a Celní správou České republiky a zároveň má trvalý
pobyt na území městského obvodu Slezská Ostrava nebo na území městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky,
h) osoba, která využívá psa pro léčebné účely (canisterapii), po předložení dokladu
prokazujícího tento způsob využití psa, a zároveň má trvalý pobyt na území městského
obvodu Slezská Ostrava, na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky nebo na
území městského obvodu Svinov,
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i)

osoba, která je držitelem psa převzatého z útulku a zároveň má trvalý pobyt na území
městského obvodu Slezská Ostrava, pokud uvedená osoba nebyla již předtím držitelem
tohoto psa. Osvobození této osoby zaniká uplynutím 1 roku ode dne převzetí psa z útulku.

(2) Nárok na sníženou sazbu poplatku podle Čl. 7 odst. 1 písm. g) a h) má držitel psa, kterým je poživatel
důchodu invalidního nebo starobního, u něhož dochází k souběhu s vdovským nebo vdoveckým
důchodem.

Čl. 9 Navýšení poplatku
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10 Přechodná ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Čl. 11 Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 6/2003, o místním
poplatku ze psů, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 15/2005 a 20/2006.

Čl. 12 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.
Ing. Petr Kajnar, v.r.
primátor
Ing. Tomáš Petřík, v.r.
náměstek primátor
_________________________________________
„1“

§ 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
§ 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
„3“
§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů
„4“
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů
„2“

Zdroj:
http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_1
4_ZM1014_33_zOST/UZ_OZV_c._12_2010_PSI.doc
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Příloha č. 1
Městský obvod Statutárního
města Ostravy
Moravská Ostrava a Přívoz
Slezská Ostrava
Ostrava - Jih
Poruba
Nová Bělá
Vítkovice
Stará Bělá
Pustkovec
Mariánské Hory a Hulváky
Petřkovice
Lhotka
Hošťálkovice
Nová Ves
Proskovice
Michálkovice
Radvanice a Bartovice
Krásné Pole
Martinov
Polanka nad Odrou
Hrabová
Svinov
Třebovice
Plesná

a)
0
120
300
250
120
200
150
120
120
150
150
200
200
150
150
150
200
150
120
180
200
200
150

Sazby poplatku v Kč stanovené pro psa uvedeného v Čl. 7 pod písmenem
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
100
1300
2050
1300
2050
0
100
1300
180
1500
2250
1500
2250
200
300
0
450
1500
2250
1500
2250
200
300
1500
375
1500
2250
1500
2250
200
300
0
500
200
600
500
1000
120
300
0
300
1000
1500
1000
1500
200
300
0
500
1200
2000
500
500
150
300
0
180
400
600
400
600
120
180
0
180
1300
1950
500
750
200
300
0
500
500
1500
500
1500
100
150
0
225
1000
1000
1000
1000
100
150
0
300
200
300
400
500
200
300
0
300
400
600
600
700
150
300
1000
500
1200
2000
500
1000
200
300
0
450
400
1000
700
1400
100
300
0
200
1000
1500
1000
1500
150
200
0
300
200
300
400
800
100
200
0
210
1200
1800
1200
1800
200
300
0
180
1000
1500
500
1000
200
300
0
600
1200
2100
600
1200
200
300
0
1500
1500
2250
1500
2250
120
300
0
500
1000
2000
1500
2250
200
300
0
500
300
500
500
800
150
300
0

j)
0
0
2250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/materialy_ZM/vo1014/z33verejne/BJ1014_01560_14_ZM1014_33_zOST/UZ_priloha_c.1_k_OZV_c._12_2010_PSI.xlsm

