
XI. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
konané dne 17. 9. 2020

Věc: Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

Zpráva obsahuje:
— návrh usnesení
— průvodní sdělení
— průvodní dopis MmB ze dne 23. 7. 2020
— text navrhované vyhlášky (bez přílohy Č. 3 — příloha č. 3 k nahlédnutí na zasedání ZMČ)

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

navrhuje
zvýšení sazby poplatku z pobytu v MC Brno-Rečkovice a Mokrá Hora uvedené v příloze č. 2
vyhlášky na 40 Kč/denlosoba

souhlasí
s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních poplatcích

ukládá
starostovi MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. Marku Viskotovi sdělit usnesení ZMC
Odboru rozpočtu a financování MmB

úkol č. X1120/
termín: ihned
odpovídá: starosta MČ

Zprávu zpracoval: Mgr. Miroslav Reich

Zprávu předkládá: Rada MČ

VBrnědne: 8. 9. 2020



Průvodní sdělení

Dne 23. 7. 2020 rozeslal ORF MmB všem městským částem k vyjádření návrh nové
vyhlášky o místních poplatcích.

Nejdůležitější změnou v porovnání se stávající úpravou je poskytnutí úlevy na poplatku ze
psů důchodcům mladším 65 let pouze na prvního psa a dále osvobození od poplatku z pobytu
u osob, ubytovaných na území obce v zařízeních sloužících pro ubytování studentů a žáků
(internáty a koleje).

Od 1. 1. 2021 umožňuje zákon o místních poplatcích zvýšit poplatek z pobytu až na 50,-
Kč!den!osoba. V současné době (od 1. 1. 2020) se v naší MČ uplatňuje sazba 19,- Kč!denlosoba.
Navrhujeme zvýšení na 40,- Kč!denlosoba. Výnos z tohoto poplatku v roce 2019 činil 21 tisíc Kč,
tehdy se sazbou 4,- Kč!den!osoba. Zároveň se ale zpoplatňovala ubytovací kapacita za každý den
bez omezení celkové délky ubytování, nyní je poplatek vyměřován pouze za úplatný pobyt trvající
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

RMČ na své 25. schůzi dne 26. 8. 2020 doporučila navrhnout zvýšení sazby poplatku
z pobytu v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora uvedené v příloze č. 2 vyhlášky na 40
Kč!denlosoba a souhlasit s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místních
poplatcích.

Příloha č. 3 vyhlášky, která obsahuje výčet všech veřejných prostranství ve městě Brně,
není pro svůj rozsah (39 stran) součástí tohoto materiálu a bude k nahlédnutí na zasedání ZMC.

Mgr. Miroslav Reich
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Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna místních poplatcích

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
Vážená paní tajemnice, Vážený pane tajemníku,

s účinností Od 1. 1. 2021 připravujeme vydání nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
o místních poplatcích (OZV).

V příloze Vám zasíláme návrh nové OZV, který vychází z nyní platné OZV Č. 17/2019 ve znění OZV Č. 14/2020.
Zrněny navrhované od 1. 1. 2021 jsou v textu vyhlášky vyznačeny Červeně.

Podstatnou změnou by mělo být poskytnutí úlevy na poplatku ze psů důchodcům, mladším 65 let pouze na 1.
psa, 2. a každý další pes by již měl být i u těchto poplatníků zpoplatněn základní sazbou.

Další významnou věcnou změnou je osvobození od poplatku z pobytu osob, ubytovaných na území obce
v zařízeních, sloužících pro ubytování studentů a žáků (internáty a koleje).

Ostatní změny jsou spĺše upřesňujícího charakteru nebo vyplývají z doporučení Ministerstva vnitra (např.
článek 6 odstavec 1 a 2).

Již navržené změny sazeb jsme do návrhu OZV zahrnuli (sazby poplatku ze psů), ale prosíme o dodatečnou
kontrolu, zda je vše v souladu s Vašimi předchozími návrhy.

Prosíme také o důslednou kontrolu správnosti přílohy č. 3 (seznam veřejných prostranství, podléhajících
místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství) a jejího souladů s katastrem nemovitostí.

Upozorňujeme, že od 1. 1. 2021 je možné zvýšit poplatek z pobytu až na 50 Kč/osobu/den.

Pokud budete požadovat změny v sazbách místních poplatků, je třeba je nechat odsouhlasit zastupitelstvem
městské části (viz Čl. 1 odstavec 3 OZV). V ostatních případech stačí vyjádření Rady MČ nebo starosty.

Statutární město Brno I Magistrát města Brna I Odbor rozpočtu a financování
Malinovského náměstí 3 I 601 67 Brno www.brno.cz



02V bude předložena k projednánĺ Zastupitelstvu města Brna 8. 12. 2020. Své vyjádření k návrhu OZV nám

proto zaš‘ete nejpozději do 10. 11. 2020.

S pozdravem

Ing. Jana Červencová

vedoucĺ Odboru rozpočtu a financováni

PŘíLOHY 01 Návrh OZV o místních poplatcích

Statutární město Brno j Magistrát města Brna Odbor zdraví

Dominikánské náměstí 3 601 67 Brno .brno.cz
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Obecně závazná vyhláška Č

o místních poplatcích

DATUM NABYTÍ tJČ1NNOSTI: 1. 1. 2021
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Statutární město Brno

Zastupitelstvo města Brna

Obecně závazná vyhláška č

o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/22. zasedáni konaném dne 8. 12. 2020 vydat na základě

14 zákona č. 565/1 990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm.

d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnĺ pozdějšĺch předpisů,

tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ‚vyhláška‘):

ČÁST I

Článek I

(1) Statutární město Brno (dále jen „město Brno“) zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů

b) poplatek z pobytu

c) poplatek za užívání veřejného prostranství

d) poplatek ze vstupného

(2) Samostatnou obecně závaznou vyhláškou je zaveden místní poplatek za provoz systému

shromažd‘ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

(3) Sazby místních poplatků uvedených v odstavci (1) a u místního poplatku za užívání veřejného prostranství

místa, která podléhají místnímu poplatku, se stanoví na základě návrhů schválených zastupitelstvy

jednotlivých městských částí. Tyto sazby a místa se uvádí v přílohách této vyhlášky. Zastupitelstva městských

částí navrhují sazby místních poplatků na základě znalosti místních poměrů.

(4) Správu poplatků vykonávajĺ úřady městských částĺ (dále jen „správce poplatku“).

ČÁST II

POPLATEK ZE PSŮ

Č‘ánek 2

Předmět pop‘atku a poplatník

(1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

(2) Poplatek platí držitel psa. Držitelem může být fyzická nebo právnická osoba, která je přihlášena nebo

má sídlo na území města Brna.

Datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2021 Strana2 (celkem 10)



Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. xxi2O2O, o místních poplatcích

Článek 3
Přĺslušnost pro placení poplatku

Poplatek se platí správci poplatku příslušnému podle místa přihlášení nebo sídla poplatníka.

Článek 4
Sazby poplatku

(1) Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.

(2) Snížená sazba poplatku podle přílohy Č. 1 se vztahuje na psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.

(3) Pokud není v přĺloze Č. 1 stanovena sazba poplatku za psa, drženého jedním držitelem v jiných
prostorách než bytový nebo rodinný dům, použije se na takového psa základní sazba, stanovená pro rodinný
dům.

(4) Pro držitele psa, drženého vjiných prostorách než bytový nebo rodinný dům, jehož držitelem je osoba,
uvedená v článku 4 odstavci 2, se stanoví sazba poplatku ve snížené sazbě pro rodinný dům.

Článek 5
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku 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 použĺvání psa zvláštní právní předpis1.

(2) Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž
a nadace, které jsou držiteli psů, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku
a držitelé záchranářských a canisterapeutických psů.

(3) Držiteli psa, kterým je osoba, jejímž jediným zdrojem příjmů je důchod, vyplácený podle zákona
o důchodovém pojištění, se poskytuje úleva na poplatku, spočívající ve stanovení sazby poplatku za prvního
psa ve snížené sazbě.

(4) Držiteli psa, drženého v jiných prostorách než bytový nebo rodinný dům, jehož držitelem je osoba, uvedená
v článku v článku 5 odstavci 3, se poskytuje úleva na poplatku, spočívající ve stanovení sazby poplatku za
prvního psa ve snížené sazbě pro rodinný dům.

Článek 6
Ohlašovací povinnost, splatnost

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal
držitelem psa staršího tří měsíců a zaniká dnem, kdy přestal být držitelem psa.

(2) V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsícú.

Datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2021 Strana 3 (celkem 10)



Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. xxI2020, o mĺstních poplatcích

(3) Poplatník je povinen podat ohlášení k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku stanovené údaje2.

(4) Poplatník je povinen zaplatit poplatek na vrub správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději

do 31. března každého roku.

(5) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 4, je poplatek splatný nejpozději

do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(6) Při změně místa přihlášení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce

následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušnému správci poplatku.

(7) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

ČÁST III

POPLATEK Z POBYTU

Článek 7

Předmět poplatku, poplatník poplatku, plátce poplatku a základ poplatku

(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 svoboda.

(2) Poplatníkem poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen poplatník‘).

(3) Plátcem poplatku z pobytu je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen ‚plátce“). Plátce poplatku je povinen

vybrat poplatek od poplatníka.

(4) Základem poplatku je počet započatých dní pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Článek 8

Ohlašovací povinnost

(1) Plátce je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení

činnosti spočĺvající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí

ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku i další stanovené údaje2.

(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 doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,

kdy nastala.

Č‘ánek 9

Evidenční povinnost

Dturn nabytí účinnosti: 1. 1. 2021 Strana 4 (celkem 10)



Statutární město Brno
Obecně závazná vyhiáška Č. xX12020, o mistních poplatcích

(1) Plátce poplatku z pobytu 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, úplné, průkazně, přehledně. srozumitelně,
způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

(4) Plátce poplatku je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Článek 10
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu

(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 evidenčnĺ povinnosti ve zjednodušeném
rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti
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Statutární město Brno
Obecně závazná vyh‘áška Č. Xx12020, o místních poplatcích

ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle

odstavce 1 písm. b).

(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.

Článek 11

Sazby poplatku a výpočet poplatku

(1) Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

(2) Poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

Článek 12

Splatnost poplatku

Ubytovatel je povinen odvést správci poplatku vybrané poplatky vždy do 10 dnů po uplynutí kalendářního

čtvrtletí, ve kterém došlo k poskytnutí úplatného pobytu.

Článek 13

Osvobození

(1) Cd 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 zařízenĺ poskytovatele lůžkové péče s výjimkou

osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné

zdravotnĺ pojištění, nebo

2. 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 studentům a žákům,

Datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2021
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3. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
4. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným

poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
5. 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.

ČÁST IV

POPLATEK ZA UŽÍVÁNĺ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 14
Předmět poplatku a poplatnĺk

(1) 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 umĺstění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařĺzení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl. Poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní
akce se vybírá na území města Brna jen ve sportovním areálu Hněvkovského na území městské části Brno-
jih.

(2) Poplatku podléhají náměstí, tržiště, ulice, chodníky, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné
každému bez omezení uvedené v příloze č. 3 této vyhlášky.

(3) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství stanoveným způsobem.

Článek 15
Poplatková povinnost

Poplatek se vybírá za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý započatý den nebo
za každé i započaté období užívání veřejného prostranství, za které je stanovena paušální částka.

Článek 16
Sazby poplatku

Sazby poplatku jsou uvedeny v příloze č. 4 této vyhlášky.

Článek 17

Osvobození

(1) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa
nepodléhají držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.
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(2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitatívnĺ a veřejně

prospěšné účely se poplatek neplatí. Toto je pořadatel akce povinen do 8 dnů po jejím skončení ohlásit

příslušnému správci poplatku.

(3) Od poplatku je osvobozen vlastník nebo nájemce veřejného prostranství, který má s jeho vlastníkem

uzavřenou nájemní smlouvu3, a město Brno.

(4) Od poplatku je osvobozeno provádění výkopových prací při haváriích technických sítí, včetně umístění

stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi.

(5) Od poplatku je osvobozeno prováděnĺ výkopových prací hrazených z rozpočtu města Brna a městských

částí. včetně umístění stavebních zařízení a skládek souvisejících s těmito pracemi.

(6) Od poplatku jsou osvobozeny výkopové práce, včetně umístění stavebních zařízení a skládek

souvisejících s těmito pracemi, prováděné za účelem budování, rekonstrukcí, oprav a údržby technických sítí

ve vlastnictví:

a) města Brna,

b) společností s majoritní majetkovou účastí města Brna,

c) společností, v nichž mají společnosti uvedené pod písmenem b) majoritnĺ majetkovou účast.

Článek 18

Ohlašovací povinnost, splatnost

(1) Před započetím užívání veřejného prostranství je poplatník povinen učinit u správce poplatku, vjehož

působnosti se veřejné prostranství nachází, ohlášení, ve kterém uvede dobu, rozsah, způsob užívání

a označení zabraného místa. V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku i další stanovené údaje2.

(2) Povinnost ohlásit užívání veřejného prostranství má i osoba, Od poplatku osvobozená.

(3) Poplatek je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Při užívání veřejného

prostranství po celý kalendářní rok je možné poplatek rozdělit do čtyř stejných splátek se splatností vždy

k prvnímu dni každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

(4) Poplatek lze uhradit dopředu nejvýše na dobu jednoho roku.

(5) Ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit příslušnému správci poplatku

do 8 dnů od ukončení užívání veřejného prostranství.

ČÁST V

POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Článek 19

Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se vybírá ze vstupného na prodejní nebo reklamní akce snĺženého o daň z přidané hodnoty,

je-li v ceně vstupného obsažena. Poplatek se platí z úhrnné částky vybraného vstupného.

(2) Pro účely tohoto místního poplatku se rozumí
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a) prodejními akcemi: burzy, veletrhy, aukce, prodejní výstavy a ostatní výstavy (mimo kulturních),

b) reklamními akcemi: akce k propagaci služeb, zboží a akcí,

c) vstupným: peněžitá částka, kterou zaplatí účastník akce za to, že se jí může zúčastnit,

d) vstupenkou: doklad opravňující ke vstupu na akci.

(3) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Článek 20

Sazby poplatku

Sazby poplatku jsou stanoveny v příloze č. 5 této vyhlášky.

Článek 21

Osvobození

(1) Z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
Toto je pořadatel akce povinen do 8 dnů po jejím skončení ohlásit příslušnému správci poplatku.

(2) Od poplatku jsou osvobozeny akce pořádané školami, dětskými a mládežnickými organizacemi, městem
Brnem a jím zřízenými organizacemi.

Článek 22

Ohlašovací povinnost, splatnost

(1) Poplatník je povinen nejméně 8 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku druh a název akce,
datum a dobu zahájení a ukončení akce, mĺsto konání a jeho kapacitu.

(2) V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku i další stanovené údaje2.

(3) Do 15 dnů po skončení akce a v případě akce, která svým trváním nepřesahuje dobu jednoho
kalendářního měsíce do 15 dnů po skončení měsíce, v němž akce probíhala, podá poplatník správci poplatku
hlášení, v němž uvede všechny údaje potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu poplatku, zejména počet
prodaných vstupenek podle jejich druhů (ceny), výši vybraného vstupného celkem a výši poplatku, který má
být zaplacen. Vypočtený poplatek je splatný do 8 dnů ode dne podání hlášení.

ČÁST Vl

SPOLEČNÁ A zÁvĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 23

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu příslušný správce
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nebudou-li poplatky odvedeny
plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu příslušný správce poplatek platebním výměrem
k přímé úhradě.
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(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část poplatků může příslušný správce zvýšit

až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvĺm poplatku sledujícím jeho osud.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku

ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká.

(4) Povinnost ohlásit údaj podle 14a odstavec 2 zákona o místních poplatcích nebo jeho změnu se

nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí,

do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

(5) Držitel psa. který dosáhne věku 65 let, platí sníženou sazbu poplatku ze psa od 1. 1. následujícího

kalendářního roku.

Článek 24

O řízení ve věcech místních poplatků platĺ zvláštní právní předpis4.

Článek 25

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 17/2019 a obecně závazná

vyhláška statutárního města Brna č. xxJ2020.

Článek 26

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík

1. náměstek primátorky města Brna

Například zákon č. 44912001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
2 14a zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

2201 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 565/1 990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

předpisů
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Sazby poplatku ze psů (v Kč za rok)

Za psa drženého v bytovém domě Za psa drženého v rodinném domě

Městská část Brno-

základní sazba snížená sazba základní sazba. snížená sazba

Základní sazba za
psa, drženého v

jiných prostorách
než bytový nebo

rodinný dům

za
druhého a
každého
dalšího

psa téhož
držitele

zaza prvního
psa

prvního
psa

za
dwhého a
každého
dalšího

psa téhož
držitele

za prvního
psa

za
druhého a
každého
dalšího

psa téhož
držitele

za prvního
psa

za
druhého a
každého
dalšího

psa téhož
držitele

za prvního
psa

za
druhého a
každého
dalšího

psa téhož
držitele

Bohunice 1500 2250 200 300 400 600 200 300 400 600
Bosonohy 600 900 200 300 300 450 150 225 300 450
Bystrc 1500 2250 200 300 600 900 200 300 600 900
Čemovice 1500 2250 200 300 1000 1500 200 300
Chrlice 1000 1500 200 300 200 300 100 150
lvanovice 300 300 100 100 300 300 100 100 300 300
Jehnice 300 600 100 300 300 600 100 300 300 600

jih RD vKomarove
1200 1800 200 300 200 300 500 750

Jundrov 1500 2250 200 300 500 750 200 300
Kníničky 1000 1500 200 300 400 600 200 300 400 600
Kohoutovice 1100 1650 100 150 500 750 100 150
Komín 1000 1500 200 300 300 450 200 300
Královo Pole 1500 2250 200 300 600 900 200 300 600 900
Líšeň 1000 1500 100 300 200 1000 100 300 1500 2000
Maloměřice a Obřany 750 1125 200 300 500 750 200 300 750 1125
Medlánky 1500 2250 200 300 500 750 200 300 500 750
Nový Lískovec 300 300 200 200 300 300 100 100
Ořešín 300 500 200 300
Řečkovice a Mokrá Hora 1500 2250 200 300 600 900 200 300
sever 1500 2250 200 300 600 900 200 300 1500 2250

RD V ulici
100 750 100

Slatina Slatinka 1500 2250 200 300 300 1500 2250

RD ostatní 400 750 150

Starý Lískovec 1500 2250 200 300 400 600 200 300
střed 1500 2250 200 300 600 900 200 300 1500 2250
Tuřany 1500 2250 200 300 350 500 120 150
Útěchov 200 400 100 300 200 400 100 300 200 400
\Anohrady 1500 2250 200 300 500 750 200 300
Žabovřesky 1200 1200 200 200 1200 1200 200 200 1200 1200
Žebětín 1000 1500 200 300 500 750 200 300 500 750
Židenice 1500 2250 200 300 1000 1500 200 300 1000 1500
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Sazby poplatku z pobytu

MČ Brno - Sazba Kčldenlosoba

Bohunice 21

Bosonohy 20

Bystrc 21

Černovice 19
Chrlice 2
vanovice 8
Jehnice 15
jih 21
Jundrov 21
Kníničky 21
Kohoutovice 21
Komĺn 21
Královo Pole 15
Líšeň 21
Máloměřice a Obřany 21
Medlánky 21
Nový Lískovec 17
Ořešín 15
Řečkovice a Mokrá Hora 19
sever 21
Slatina 12
Starý Lískovec 21
střed 21
Tuřany 5
Vinohrady 21
Žabovřesky 18
Žebětín 20
Židenice 21
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Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství
(sazba v Kč!m2/den nebo paušální částka v Kč za týden — T, měsíc — M nebo rok — R)

umístěni reklamních zařízeni zem trvalého
parkovacího místa užíváni proumístění

pořádáni potřebylunaparků a pořádánizákladní kulturních a tvorbyMěstská část Brno- jiných reklamníchsazba nákladní sportovních filmových areklama typu osobní obdobných akcíbillboard
«A

ostatní
automobil

automobil,
atrakci akci televizních

autobus děl

Bohunice 10 3500M 20 30 1500M 2000M 20 10 10
Bosonohy 10 10 10 10 5000R 10000R 10 10 10
Bystrc*10) 10 2800M 15CM 30 1800CR 50 10 10

Černovice 10 2000CR 20CM 30CM 1500CR 2000CR 1
Chrlíce 10 10000R 5 10 1000CR 2000CR 1 10 10
vanovice 5 25000R 10CM 10CM 6000R 1200CR 5 5 5
Jehnke 10 2500CR 10CM 10CM 5000R 15000R 5 5

lokalita I 10 1500CR 6 10 1200CR 30000R 6 10
lokalita II 10 1500CR 6 10 12000R 3000CR 6 10
lokalita III 10 150000T 1500001
lokalita III/l 10 10000T 10000T I0000Tjih *3)
lokalita 111/2 i5 I0000T 10000T 10000T
lokalita 111/3 ió 30000T 30000T
lokalita 111/4 10 IT 1T
lokalita 111/5 10 15000T 15000T
lokalita 111/6 10 35000T 35000T
lokalita IV 10 1500CR 6 10 12000R 30000R 6 10

Jundrov 5 5 5 5 35000R 10 10 10
Kníničky 10 10 10 10000R 20000R 5 10 10
Kohoutovice i5 25000R 30T 45T 10000R 20000R 5 5 5
Komín i5 2000CR 10 2500R 30000R 60000R 10 10 10
Královo (lokalita I ič 3600CR 10 500M 35000R 2000T 10 10
Pole*4) lokalita II 10 3000CR 10 500M 35000R 2000T 1 10
Líšeň 6 25000R 10CM IOOM 20000R 25000R 5000T
Maloměřice a Obřany 7 120CR 15CM 30 5000R 10000R 5000T 8 8
Medlánky 10 3000CR 10 10 35000R 6Ó000R 200 10 5
Nový Lískovec 6 1500CR 10CM 10CM 6000R 50
Ořešín 10 70 70 70 70
lečkovice a Mokrá Hora 10 3000CR 10CM 10 15000R 3000CR 5 10 5
sever 100 5 SC 30000R 40000R 2 iö 10
Slatina 1 10 10 10 1000CR 2000CR 10 iö 10
Starý Lískovec 15 3000M 30CM 20000R 40000R 100 1 ó 10

j lokalita 1,11 10 3000M 60 700T 10 10 4 10 10střed*6)
llokalita III 10 250CM 20 500T 8 8 2 10 8

Tuřany 10 10000R 5 10 3500CR 4000CR 2 10 10
Útěchov 10 10CM

lokalita I 9000R 900CR
Vinohrady*7) Ilokalita II 5 7300R 10CR 50CR 9000R 900CR 2 5 10

(lokalita III 1 100CR 1 100CR
Žabovřesky 10 3600CR 20 50 5 10 5 10 10
Žebětín 5 3000M 20CM 5 1000CR 5000T 500T 10

lokalita I 10 2000CR 10CM 6 2000CR 10 10 6 6Židenice*8)
Ilokalita II 10 2000CR 10CM 6 1000CR 10 10 6 6
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z r: ijí c J)J ‘

Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství

(sazba v KčJm2/den nebo paušální částka v Kč za týden — T, měsíc — M nebo rok — R)

oojizdná prodejní restaurační Zahrádky,

umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (v KčIm2/den) začízen í prudcí Z občersrueeí před provozounrou.

auta prensunu ta prodejnr mrsta

Městská část Brno-
sazba A sazba r B sazba ecu sazba D sazba E sazba ‘F paušáiei částka

mZ/den

sazbaza

pevné mobilnr pense mobilní pesrré rnobrtri pecne mabítni penne mokilrri peneé mobdni 1

stánky stánky stánky stánky stánky stánky stánky stánky Stanky stánky stánky stánky
do 20 m nad 20 m

Bohunice 20 20 20 20 20 20 20 20 50 50 10 10 10 500T 5

Bosonohy 10 W W W 2500R 7500R

B
lokalita I 10 40 10 8 40 25 50 25 50 5 10 100 500T 5 2000M 350CM

ystrc
lokalita II 8 10 10 5 10 10 10 10 10 2 10 100 500T 5 2000M 350CM

lokalita I 5 2,5 350T 5 50CM 100CM

Černovice*2) lokalita II 3 15 — — — — —

lokalita lil 2 1

Chrlice 5 20 5 10 10 5

vanovice 5 5 5 5 5 5 5 S S 5 5 5 5 50CM 1000M

Jehnice 5 5 5 5 5 S 5 5 5 5 5 5 5 500CR 500CR

}kalital 10 20 20 20 10 20 50 10 10 2

jih*3) lokalita II 10 20 20 20 10 20 50 10 10 2

lokalita IV 10 20 20 20 10 20 50 10 10 2

Jundrov 6 10 6 10 6 10 10 10 20 20 10 10 10 10

Kníničky 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 10 10 50 50

Kohoutovice 5,5 35 3,5 20 10 20 2 1500CR

Komín 10 10 10 10 10 10 10 10 30 30 10 10 10 5

Královo lokalita I 900M 20 20 8 35 800T 25 900T 60 bOT 10 20 S

Pole4) [Íkiita II 90CM 20 20 8 35 800T 25 900T 60 100T 10 20 5

Líšeň 10 20 5 10 10 20 10 20 10 20 5 10 6 500M 4 2000M 900CM

Maloměřicea Obřany 10 10 9 9 10 10 11 11 20 20 10 10 15 500M 5 1500M 3000M

Medlánky 10 40 10 40 10 50 50 50 10 10 10 2 1000M 2000M

Nový Lískovec 7 10 5 10 15 50 5

Ořešín

Řečkovice a Mokrá Hora 4,5 30 4,5 10 4.5 30 5,5 30 6,5 30 4,5 2 10 20 4000R 6000R

sever 20 20 1 5 3 10 20 10 20 40 10 2 25 3

1000 40 1000 000M 7500M
Slatina M M 10 l000l\ 30 1000k 30 1000 100 l000Pá 10 30

1

Starý Lískovec 7 40 7 40 7 40 7 40 7 40 7 10 40 2

lokalita I 40 60 40 30 40 80 40 60 40 100 10 4 300T 6

střed°6) lokalita II 40 60 40 30 40 100 40 60 40 100 10 4 300T 6 *9)

lokalita lil 20 40 20 20 20 30 20 40 20 100 10 2 300T 5

Tuřany 100 20 10 1

Útěchov 10 10

Vinohrady 1 10 0,5 5 1 10 1 10 1,5 15 1 10 1 100M 5 30CM

Žabovřesky 90 70 10 10 10 25 20 20 10 35 10 5 40 4

Zebětin 3 40 30 100 10 500T 10

Židenice 4 20 4 20 4 20 4 30 10 100 4 10 5 2 1200M 2500M

Sazba «A«
sazba se použije pro umístění zařízení k poskytování prodeje veškerého sortimentu, včetně prodeje z pojízdných

. zařízení nebo z auta, pokud dále není stanoveno jinak

Sa‘ba «B«
sazba se použije pro umístění zařízení k prodeji vlastní produkce (ovoce, zelenina, květiny, sazenice, vajíčka, med),

• pro prodej lesních plodů včetně hub a pro prodej nebalené pitné a kojenecké vody

Sazba “C‘ sazba se použije pro umístění zařízení k prodeji potravin, ovoce, zeleniny, květin, tisku, knih

sazba se použije pro umístění zařízení k prodeji občerstvení (např. grilovaná kuřata, párky v rohlíku, langoše, zmrzlina.

Sazba «D‘
sladkosti, cukrová vata), k umístěni venkovních lednic a mrazicích boxO, k prodeji zboží při příležitosti svátků (Vánoce,

.
Velikonoce, sv, Valentýn, MDŽ, Den matek, Památka zesnulých), na území MČ Brno-Žebětín se tato sazba použije v

době konání GRAND PRIX

Sazba «E«
sazba se použije pro umístěni zařízeni k prodeji alkoholických nápojů včetně piva a burčáku, k prodeji tabákových

. výrobků a zábavné pyrotechniky

Sazba “ F“: sazba se použije pro umístění zařízení k poskytování služeb

U smíšeného sortimentu se sazba stanoví podle prodávaného zboží s nejvyšší sazbou.

Datum nabyti účinnosti: 1. 1. 2021 Strana 2 (celkem 5)



Statutární město Brno
Přiioha Č. 4
obecné závazne vySášky Č. <I2O2C, c místních optatcícn

*9) Restaurační zahrádky Brno-střed

zimní provoz letní provoz 1.3. - 30. 11.
. RZdo4m2-Lokalita

bez podesty 1. 12. - 28. 2. Restaurační zahrádka bez Restaurační zahrádka
/29. 2. podesty nebo s podestou** s podestou

I, II bez poplatku 2,- Kč! m2 / den 4,- Kč! m2 / den 6,- Kč! m2 ! den
lil bez poplatku 1 Kč! m2 / den

L
3,- Kč1 m2 / den 4,- Kč! m2 ! den

** v případě nutnosti vyrovnání terénních nerovností plochy pod restaurační zahrádkou, a to v těchto
případech:
- sklon plochy pod restaurační zahrádkou je vyšší než 6 %‚
- podesta vyrovnává terénní nerovnost mezi chodníkem a vozovkou nebo
- restaurační zahrádka je umístěna na travnatém nebo mlatovém povrchu,
- a v případě, kdy podesta zakrývá konstrukci zastřešení (samonosné markýzy).

*10) na území městské části Brno-Bystrc se za umístění cirkusů vybírá místní poplatek v paušální výši
10 000 Kč za týden.

Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství platné od 1. I. 2020
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Sazby pop‘atku za užívání veřejného prostranství

(sazba v KčJm2!den nebo paušální částka v Kč za týden — T, měsíc — M)

paušální částka za umístění sta‘ebních zařízení,
pro‘édění ýkopo‘.ch prací, umístění skládek, skládek a proédění ýkopoých prací (max. na dobu 6

umístění sta‘ebních zařízení
Městská část měsíců)

Brno
- do 48

do druhý až čtvrtý až od nad 500
jednoho třetí šestý sedmého do 10 m2 do 20 m2 do 50 m2 do 500 m2 2

hod. ‚ ‘
m

mesce mesc mesic mesice

Bohunice 4 6 8 10

Bosonohy 2 4 6 8 10 400M 800M 2000M 20000M 30000M

Bystrc 10 10 10 10 10

Černovice 10 300M 400M 700M 1800M 2000M

Chrlice 200M 300M 600M

h,anovice 40T 80T 500M 1000M

Jehnce 5 5 5 5

jih 6 6 6 6

Jundrov 10 10 10 10 10 500M I000M 3000M

Kníničky 5 5 5 5 5

Kohoutovice 10 10 10 10 10

Komĺn 10 - 10 10 10 10

kiovoFoie 10 10 10 10 10

Líšeň 100M 200M 300M 1000M 2000M

Matoměřice a
7 7 7 7 7 100M 200M 300M 500M 1000M

Obřany
Medlánky 10 10 10 10 10

No Lískovec 2 6 6 6 6

Ořešín 10 40T 80T

Řečkovice a 2 3 4 5 400M 800M 2000M 20000M 30000M
Mokrá Hora
sever 8 8 8 8 8

Slatina 3 100M 200M 500M 5000M 6000M

StarýLískovec 1 1,5 2 2,5

lokalita
10 10 10 10 10

střed *6)
lokalita

8 8 8 8 8
III

Tuřany 200M 300M 600M

Útěchov 10 10 10 10 10

Vinohrady 0,5 1 1,5 2 200M 400M 500M 1000M 1500M

Žabovřesky 5 5 10 10 10

Žebětín 3 3 3 3 400M 800M 1 1500M 10000M 15000M

Židenice 4 6 8 10 300M 500M 1000M 2000M 5000M
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Vymezení lokalit

ul. Přístavní Od ul. Obvodové směrem ke hrázi, konečná tramvaje Ečerova v okruhu 50 rn, u OC

lokalita I MAX v okruhu 30 rn, u lávky U Zoo v okruhu 30 rn, náměstí před OC Javor, prodejní mĺsta před OC
*1) MC Brno-Bystrc Albert Ečerova

lokalita II ostatní území

*2) MČ Brno-Černovice

*3) MČ Brno-jih

lokalita I
lokalita II
lokalita lIl

lokalita I

ulice Olomoucká, Soáčilova
ulice Tržní. Hladíkova. Rehořova, Charbulova
Wainerovo náměstí

stánková lokalita Lužná
lokalita II
lokalita lIl

lokalita lil/i

lokalita 111/2

lokalita 111/3

lokalita 111/4

lokalita 111/5

lokalita 111/6

lokalita IV

u zadní brány Ústředního hřbitova z ul. Bohunické
sportovní areál Hněvkovského p. č. 562/1, 575/1. 577/1, 3, 8-22

část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu ožívání p. č. 577/1 mezi komunikací

Hněvkovského, vjezdem do areálu, vnitřnĺ komunikací v areálu p. č. 586 a hranicí se zpevněnou
niť*‘htij p. č. 577/14 kolmo ke komunikaci Hněvkovského
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu užívání p. č. 577/8-22 ohraničená vnitřnĺ

komunikací v areálu p. č. 586, 577/14 a 577/22
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu společného užívání lokalit lIl/l a 111/2 a části p. č.

577/3 od komunikace Hněvkovského kolem pozemku rod. domu Hněvkovského 36 kolmo k vnitřní

komunikaci. vjezdem do areálu a komunikací Hněvkovského

část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu užívání p. Č. 575/1 os komunikace Hněvkovského

kolem budovy a.s. Čiperka po hranice tréninkového baseballového hřiště a vnitřní komunikaci p. č.

577/4
část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu užívání části p. č. 562J1 mezi ul. Sokolova,

arkovištěrn. stadionem baseballu a budovou FIRSTSTOP

část sportovního areálu Hněvkovského v rozsahu užívání části p. č. 562/1 kolem budovy

Hněvkovského 66a kolmo k baseballovému hřišti včetně lokality 11115 a hranicí komunikací

Hněvkovského a Sokolova
ostatní území

- . Ilokalita I (ulice) Sportovní, Porgesova, Křižíkova. Hradecká, Palackého třída, Štefánikova
*4) MC Brno-Kralovo Pole .

jlokalita II Iostatni uzemi

[*5) zrušeno r

*6) MČ Brno-střed

lokalita I

lokalita I

lokalita II

lokalita III

*7) MČ Brno-Vinohrady

lokalita II
lokalita lil

Moravské náměstí

ostatní územĺ

Anenská, Bašty, Beethovenova, Běhounská, Benešova, Besední, Biskupská, Brandlova. Česká,

Divadelní, Dominikánská, Dominikánské náměstí, Dvořákova, Husova, Hybešova, Jakubská,

Jakubské náměstí, Jánská, Jircháře, Jezuitská, Josefská, Joštova, Kapucínské náměstí, Kobližná,

Koliště, Komenského náměstí, Kopečná, Kozí, Květinářská, Leitnerova, Malinovského nárněstĺ,

Marešova, Masarykova, Mečová, Mendlovo náměstí, Měnínská, Minoritská, Mozartova, Muzejní,

Nádražní, náměstí Svobody, Novobranská, Opletalova, Orlí, Panenská, Panská, Pekařská,

Peroutkova, Petrov, Petrská, Pohořelec, Poštovská, Průchod ní, Radnická, Rašínova, Rooseveltova,

Skrytá, Solniční, Starobrněnská, Středova, Studánka, Sukova, Šilingrovo náměstí, Údolní,

Václavská, Vachova, Veselá, Vodní, Za Divadlem, Zámečnická, Zelný trh, Žerotínovo náměstí,

podchod pod hlavním nádražím v Brně

před výměníkovou stanicí Vlčnovská 8a,Blatnická 8a, Bzenecká 18a, Bzenecká 4a, Mikulovská

2a,Valtická la, Valtická 8a, Bořetická la, Bořetická iSa

parkoviště Pálavské náměstí na pozemku p .č. 9175 v k. ú. Židenice

zastřešená stání na Pálavském náměstí u dřívější zastávky MHD na části pozemku p. Č. 8417/1 v k.

ú. Židenice

TBělohorská, Bubeníčkova, Dulánek, Gajdošova, Geislerova, Jeronýmova, Jílkova, Klíny,
lokalita I I Koperníkova, Nezamyslova, Skopalíkova, Šámalova, Táborská, Zábrdovická. Žívotského

*8) MČ Bmo-Židenice lokalita II Iostat území
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Sazby poplatku ze vstupného (v %)
prodejní nebo reklamní akce

‚ prodejní reklamní pro členy
Mestska cast Brno

- akce akce r dti
pro spolků a místních

P O e důchodce politických spolků
stran

Bohunice 15 15

Bosonohy 15 15 O O O O

Bystrc 20 20 20 20 20 20

Černovice 5 5

Ohnice 10 10 10 10 10 10

lvanovice 15 15 15

Jehnice

jih 10 10 10 10

Jundrov 10 10 10 10 10 10

Knĺničky 20 20 5 5 5 5

Kohoutovice 20 20 20 20 20 20

Komín 10 10

Královo Pole 10 10

Líšeň 20 20

Maloměřice a Obřany 15 15 15 15 15 15

Medlánky

Nový Lískovec

Ořešín 10 10 10 10 10 10 —

Řečkovice a Mokrá Hora 20 20

sever

Slatina

Starý Lískovec

střed 20 20

Tuřany 10 10 10

Útěchov

Vinohrady 20 20 20 20 20 20

Žabovřesky 20 20

Žebětín 15 15

Židenice 20 20
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