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Důvodová zpráva k návrhu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
 

Návrh nové obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) města Mikulov o místních 
poplatcích vychází ze zákona ČNR č. 565/1990, ve znění pozdějších předpisů a to 
zejména z poslední rozsáhlé změny, platné novely zákona č. 278/2019 . 
Doposud tento zákon umožnuje obcím na svém území zavést a vybírat tyto poplatky:  
a) poplatek ze psů, 
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství, 
d) poplatek ze vstupného, 
e) poplatek z ubytovací kapacity, 
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,       
g)  poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a   
odstraňování  komunálních odpadů, 
h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu 
nebo kanalizace. 
Město Mikulov má v současnosti zavedeny tyto poplatky: 
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. 
 

Nově od 1.1.2020 poplatek z pobytu 
Novelou zákona o místních poplatcích byl namísto stávajících místních poplatků za lázeňský 
nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity zaveden jediný poplatek, a to poplatek 
z pobytu. Z tohoto důvodu je nutné přijmout novou vyhlášku. 
Poplatek z pobytu může zavést libovolná obec, aniž by nutně musela být lázeňským místem 
nebo místem soustředěného turistického ruchu, na rozdíl od stávajícího poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt. Poplatek z pobytu se zásadně neváže na účel, za kterým pobývající 
v dané obci pobývá, s výjimkou některých osvobození daných zákonem. 
Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt v obci u jednotlivého poskytovatele pobytu, 
pokud délka tohoto pobytu nepřekročí 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Základ poplatku 
se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu s vyloučením prvního dne pobytu. 
Rozhodný je tak počet přenocování v obci u daného poskytovatele pobytu. Poskytovatelem 
pobytu pak může být kdokoliv, kdo poskytnul úplatný pobyt, tedy jak fyzická osoba, tak 
právnická osoba, ale i jednotka bez právní osobnosti - např. svěřenecký fond. 
Předmětem poplatku je záměrně „úplatné poskytnutí pobytu“, a nikoliv „ubytování“. 
Ubytování poskytnuté na základě smlouvy o ubytování podle občanského zákoníku je sice 
jednou z forem úplatného poskytnutí pobytu, ale předmět poplatku je širší a zahrnuje i formy 
ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy, zahrnuje i úplatné 
poskytnutí pobytu v prostorách k tomu neurčených, zejména v bytech, ateliérech a v dalších 
prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než k poskytování ubytování, ale například i na 
zahradě nebo louce, pokud poskytovatel pobytu za pobyt na nich vybírá úplatu od 
pobývajících osob. 



Povinnost platit poplatek z pobytu dopadá pouze na pobývající, kteří nejsou přihlášeni v dané 
obci, tedy zde nemají trvalý pobyt nebo zde nejsou hlášeni ve smyslu zákona o pobytu 
cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců. 
Od účinnosti zákona od 1.1.2020 do konce roku 2020, může maximální hranice sazby 
poplatku z pobytu činit nejvýše 21 Kč, což odpovídá součtu maximálních sazeb obou 
stávajících místních poplatků, poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (15 Kč) a poplatku 
z ubytovací kapacity (6 Kč).  
V druhé fázi, která nastane od 1. ledna 2021, bude maximální hranice sazby poplatku 
z pobytu navýšena až na 50 Kč, proto v návrhu vyhlášky v čl. 11 navrhujeme sazbu poplatku 
pro rok 2020 ve výši 21,- Kč a současně pro rok 2021 a následující roky ve výši 35,-Kč. Výše 
sazby poplatku pro rok 2021 odpovídá současným podmínkám. Nelze však pochybovat o tom, 
že náklady na infrastrukturu (parky, místní komunikace, nároky na čistotu, likvidace 
zvýšeného množství odpadu, apod.), které jsou využívány i zvýšeným počtem turistů, se za 
období od zavedení tohoto poplatku mnohonásobně zvedly, proto navrhujeme od roku 2021 
zvýšenou sazbu. 
 

 

Návrh sazby poplatku z pobytu: 

Rok 2020 Rok 2021 a 
následující 

21,- Kč 35,-Kč 

 

 

 Příklad poplatku v zahraničí:  

Chorvatsko 1, 5 – 2 EUR 

Slovensko – 
Bratislava 

1,7 EUR 

Itálie – 
v turistických 
lokalitách 

1 – 7 EUR 

 

 

Místní poplatek ze psů 
Podle stávajícího znění zákona o místních poplatcích bylo možné poplatek ze psů uložit pouze 
fyzickým osobám, které jsou přihlášeny k trvalému pobytu na území České republiky, 
a právnickým osobám, které mají sídlo na území České republiky. 
K velké změně u tohoto poplatku došlo v souvislosti se zavedením nového pojmu „přihlášení 
fyzické osoby“, kde touto úpravou dochází ke značnému rozšíření povinných osob zaplatit 
poplatek ze psů.  
Právní úprava tak nově zahrnuje i cizince, kteří se na území České republiky zdržují a  jsou 
vedeni v úředních evidencích.  
Novela zákona rovněž přináší změnu sazby poplatku ze psa, jehož držitelem je osoba starší 65 
let a ta činí až 200,- Kč za kalendářní rok. Snížená sazba tak není vázána na poživatele 
jakéhokoliv důchodu, ale pouze na dovršení věku 65 let. 

Rakousko 1, 5 EUR 

Německo 1 až 3,5 EUR 



Hranice 65 let byla zvolena s ohledem na horní hranici důchodového věku (§ 32 zákona 
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů) tak, aby byl 
minimalizován dopad této změny na stávající důchodce, kterým snížení sazby poplatku svědčí 
již nyní. 
Tato sazba se bude týkat přibližně 270 poplatníků z celkového počtu 735 registrovaných 
poplatníků. Zde navrhujeme ponechat sazbu poplatku 200,- Kč i pro držitele psa, který dovršil 
65 let v průběhu příslušného zpoplatňovacího období. 
Ke změně došlo v oblasti osvobození, kde byla provedena terminologická úprava rozšíření o 
osoby mající průkaz ZTP a osoby provozující útulek. 
Vzhledem k tomu, že náklady na úklid psích exkrementů (nákup sáčků – ceny narůstají) a 
v souvislosti s tím, že  poplatek a sazba poplatku nebyla v naší vyhlášce novelizována od roku 
2003, navrhujeme zvýšení sazby – viz návrh vyhlášky. U druhého a každého dalšího psa 
může sazba poplatku činit až o 50% více, než činí horní hranice poplatku. Návrh sazby byl 
srovnán s okolními obcemi. Město Mikulov má doposud nejnižší sazbu poplatku za psa 
v širokém okolí. 
 

Doposud platné sazby do 31.12.2019. 
Poplatek činí za kalendářní rok: 

Nově navržené sazby platné od 1.1.2020 za 
kalendářní rok. 

(1) v rodinných domcích a domech do 2 
bytových jednotek:   
   

     a) za 1 psa 250,- Kč 
     b) za druhého a každého dalšího psa 370,- Kč 

(1) v rodinných domcích a domech do 2 
bytových jednotek: 

   a) za 1 psa 300,- Kč 
     b) za druhého a každého dalšího psa 480,- Kč 

(2) v domech se 3 a více bytovými jednotkami: 
      a) za 1 psa 500,- Kč 
      b) za druhého a každého dalšího psa 750,- Kč 

(2) v domech se 3 a více bytovými jednotkami: 
      a) za 1 psa 600,- Kč 
      b) za druhého a každého dalšího psa 980,- Kč 

(3) za psa, jehož držitelem je poživatel 
invalidního, starobního, vdovského a 
vdoveckého důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo 
poživatel sirotčího důchodu: 

      a) za 1 psa 120,- Kč 
      b) za druhého a každého dalšího psa 180,- Kč 

(3) Sazba poplatku pro držitele psa, který je 
dovršil 65 let až v průběhu příslušného 
zpoplatňovacího   období činí: nově ze 
zákona 

      a) za 1 psa 140,- Kč 
      b) za druhého a každého dalšího psa 230,- Kč 

(4) ulice Mušlov: 
     a) za 1 psa 150,- Kč 
     b) za druhého a každého dalšího psa 225,- Kč 

(4) ulice Mušlov: 
     a) za 1 psa 180,- Kč 
     b) za druhého a každého dalšího psa 290,- Kč 

Sazby poplatku od 1.1.2020 jsou tedy  zvýšeny u každého 1 psa o 20% a u každého 2 psa o 
30%. 
Základní sazba poplatku ze psů zůstala beze změny – jde o 1500,- Kč za jednoho psa a 
kalendářní rok.   
 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
U tohoto poplatku došlo jen k terminologickému upřesnění osob, které nepodléhají poplatku a 
jsou od poplatku osvobozeny – došlo k upřesnění okruhu zdravotně postižených osob na 
držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
Sazba poplatku zůstává novelou zákona zachována a činí 10,- Kč za každý i započatý m2. 
U akcí pořádaných na veřejném prostranství došlo k nahrazení pojmu „výtěžek je určen“ 
pojmem „celý výtěžek je odveden“ na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek 
neplatí. Tato úprava má vést ke snížení možnosti spekulativního jednání některých pořadatelů 



akcí, kteří sice prohlásí, že akce je pořádána za účelem získání finančních prostředků na 
charitu nebo veřejně prospěšné účely, ale finanční výtěžek na tuto činnost neodvedou, neboť 
prohlásí, že akce nebyla úspěšná a nepřinesla žádné finanční prostředky.   
V roce 2017 a 2019 byla část vyhlášky týkající se tohoto poplatku novelizována a současně 
byla zvýšena sazba poplatku za m2/den u některých položek a to za provádění výkopových 
prací, za umístění stavebního zařízení, za umístění skládky z 1,-Kč/m2/den na 5,- Kč za 
m2/den, proto zde nenavrhujeme změny sazby. Také byla zapracována sazba poplatku ve výši 
10,- Kč/m2/den, za umístění dočasného zařízení pro poskytování tzv. zemědělských přebytků, 
květin, ovoce, zeleniny, stromků, okrasných dřevin atd.. 
Dále navrhujeme do přílohy č. 1 – specifikace veřejného prostranství, doplnit p.č. 3240/2 v k. 
ú. Mikulov, zapsaný na LV 10001 město Mikulov, druh pozemku – ostatní plocha, využití 
pozemku – ostatní komunikace. Pozemek se nachází v křižovatce ulic Pavlovská, Brněnská a 
Kostelní náměstí – viz mapa. Důvodem zařazení je častý požadavek k umístění reklamního 
zařízení – tzv. „A“. Tento pozemek však není zařazen ve specifikaci veřejného prostranství a 
nelze tak vybírat místní poplatek. 
Souhrn:   Město Mikulov touto vyhláškou nově zavádí tyto místní poplatky v souladu 
s novelou zákona o místních poplatcích: 

a) poplatek ze psů 
b) poplatek z pobytu 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství 

 
Podotýkáme, že součástí této vyhlášky není místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Tento poplatek má samostatnou vyhlášku. 
Návrh OZV byl ústně konzultován s Oborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva 
vnitra. 
 
 
 
zpracovala: Ing. Klanicová Ingrid, Stejskalová Alena 
 
V Mikulově dne 19.11.2019 
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Město Mikulov 
Zastupitelstvo města Mikulov 

 

Obecně závazná vyhláška města Mikulov  č. 3/2019 
o místních poplatcích 

 
Zastupitelstvo města Mikulov se na svém zasedání dne 4.12.2019 usnesením č……. usneslo vydat na 
základě § 14 zákona č. 565/1990 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 znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  

ČÁST I. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Město Mikulov touto vyhláškou zavádí tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 
a) poplatek ze psů 
b) poplatek z pobytu 
c) poplatek za užívání veřejného prostranství 

(2) Správcem poplatku je městský úřad.1 

(3) Správa poplatků je výkonem přenesené působnosti a provádí ji správce poplatku. 

ČÁST II. 
POPLATEK ZE PSŮ 

Čl. 2 
Poplatník a předmět poplatku 

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

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

                                                 
1 § 15  odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“) 
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
3 § 2 odst. 2  zákona o místních poplatcích 
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Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů ode 
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve 
lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho 
ztrátu, darování nebo prodej). 

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

(3) V ohlášení poplatník uvede4  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická 
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

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

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří, počet držených psů, včetně 
identifikátoru aplikovaného mikročipu a skutečností zakládajících vznik nároku na 
osvobození od poplatku.  

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 
dnů ode dne, kdy nastala.5 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro 
tyto účely správcem poplatku na úřední desce. 

Čl. 4 
                                                                 Sazba poplatku 

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí : 
 

(1) v rodinných domcích a domech do 2 bytových jednotek: 
     a)  za 1 psa 300,- Kč 
     b)  za druhého a každého dalšího psa 480,- Kč 
 
(2) v domech se 3 a více bytovými jednotkami: 
      a)  za 1 psa 600,- Kč 
      b)  za druhého a každého dalšího psa 980,- Kč 
 
 
(3) ulice Mušlov: 
     a)  za 1 psa 180,- Kč 
     b)  za druhého a každého dalšího psa 290,- Kč 
 
 (4)       Sazba poplatku pro držitele psa, který dovršil 65 let až v průběhu příslušného zpoplatňovacího 
             období činí:  
      a)  za 1 psa 140,- Kč 
      b)  za druhého a každého dalšího psa 230,- Kč   
 
 
                                                 
4 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
5 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 5  
Splatnost poplatku  

(1) Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný 
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost 
vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku. 

Čl. 6 
Osvobození  

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální 
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které 
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 6  

 
(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 

15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození. 
 
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 

stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.7 
 

 
ČÁST III. 

 
POPLATEK Z POBYTU 

 

Čl. 7 

Předmět, poplatník a plátce poplatku   

 
(1) Předmětem poplatku 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.8 

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).9 

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat 
poplatek od poplatníka.10 
 

                                                 
6 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
7 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
8 § 3a  zákona o místních poplatcích 
9 § 3  zákona o místních poplatcích 
10 § 3f  zákona o místních poplatcích 
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Čl. 8 
Ohlašovací povinnost 

(1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30  dnů od zahájení činnosti 
spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci 
poplatku ve lhůtě 30 dnů. 

(2) V ohlášení plátce uvede11  

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo 
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická 
osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 

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

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též 
období roku, v nichž poskytuje pobyt.  

(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 3 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro 
doručování.12 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 
ode dne, kdy nastala.13 

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaje zveřejněné pro 
tyto účely správcem poplatku na úřední desce. 

 
 

Čl. 9 
Evidenční povinnost14 

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení 
nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické 
osoby, které poskytuje úplatný pobyt. 

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou 
a) den počátku a den konce pobytu,  
b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v  
       zahraničí 
c) datum narození, 
d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být 

1. občanský průkaz,  
2. cestovní doklad,  
3. potvrzení o přechodném pobytu na území,  
4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,  

                                                 
11 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
12 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
13 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
14  § 3g  zákona o místních poplatcích 
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5. průkaz o povolení k pobytu, 
6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,  
7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,  
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo 
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a 

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku. 

(3)  Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, 
způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 

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

 
Čl. 10 

Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu 15   
(1)  Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům 

této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud  

a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a 
b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede 

dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku. 

(2) Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, 
kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o 
a) dni počátku a dni konce konání této akce, 
b) názvu a druhu této akce, a 
c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat. 

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

(4)     Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze  
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a  
b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku 

v členění podle  
1. dne poskytnutí pobytu, 
2. zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a 
3. důvodu osvobození. 

Čl. 11 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku  pro  rok 2020 činí 21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho 
počátku. 
Sazba poplatku  od  roku 2021 činí 35, - Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho 
počátku. 

                                                 
15  § 3h  zákona o místních poplatcích 
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Čl. 12 
Splatnost poplatku 

(1)      Plátce odvede vybrané poplatky  správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého 
kalendářního čtvrtletí.     

Čl. 13 
Osvobození od poplatku  

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba16 
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle             

zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její         
průvodce, 

b) mladší 18 let, 
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče 

s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče 
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona 
upravujícího veřejné zdravotní 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 práci17 pro právnickou nebo podnikající fyzickou 
osobu nebo 

f)  pobývající na území obce 
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském 
zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc,  
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby, 
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně 
prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo 
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném 
záchranném systému. 

(2)  Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják  
v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající   
na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti  
s plněním služebních nebo pracovních úkolů.18 

                                                 
16 § 3b  odst. 1 zákona o místních poplatcích 
17 § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích 
18 § 3b odst. 2  zákona o místních poplatcích 



 7 

 

ČÁST IV. 

POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ  

Čl. 14 
Předmět poplatku, poplatník 

 

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, 
kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících 
pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení 
cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo 
potřeby tvorby filmových a televizních děl. 19  

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné 
prostranství způsobem uvedeným v odstavci1 (dále jen „poplatník“).20 

           Čl. 15 

Veřejné prostranství 
 

Poplatek  se platí  za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze  
č. 1.  Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky. 

Čl. 16 
Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 
15 dnů před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství 
po dobu kratší, než 30 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení 
užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem 
uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní 
den. 

(2) V ohlášení poplatník uvede21 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, 
byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro 
doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v 
poplatkových věcech, 

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

                                                 
19 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
20 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
21 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou 
dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností 
dokládajících vznik nároku na osvobození od poplatku. 

(3) Poplatník, 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.22 

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 
dnů ode dne, kdy nastala.23 

Čl. 17 
Sazba poplatku 

 
 
1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den: 
 
2)  

a)  za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje                40,- Kč     
          
b)   za umístění dočasného zařízení sloužící pro poskytování prodeje  zemědělských 

přebytků, ovoce, zeleniny včetně její sadby,  okrasné dřeviny, ovocné keře, stromky,  
květiny a bylinky. 

            10,- Kč  
  
c)   za umístění zařízení sloužící pro poskytování služeb                                       10,- Kč 
    
d)  za provádění výkopových prací                        5,- Kč 
 
e)  za umístění stavebního zařízení                     5,- Kč 
 
f)  za umístění skládky                      5,- Kč 
 
g)  za umístění reklamního zařízení – přenosné (stojany, tabule)                           5,- Kč  
 
h)  za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí: 
      - cirkusový stan                       2,- Kč 
      - kolotoč, atrakce                            10,- Kč 
      - nevýherní hrací přístroje a střelnice                                                  10,- Kč 
      - ubytovací maringotky, přívěsy a karavany                   5,- Kč  

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí  
v době konání Pálavského vinobraní: 

  - kolotoč, atrakce                                                                                  30,- Kč  
  - nevýherní hrací přístroje a střelnice                                                   30,- Kč  
  - ubytovací maringotky, přívěsy a karavany                                        10,- Kč 
 
i)  za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní akce  

a reklamní akce                        5,- Kč 
 

j) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových  
a televizních děl                10,- Kč  

 

                                                 
22 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 
23 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích 
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k) za umístění dočasné stavby nebo zařízení k poskytování 
 služeb u pohostinských a restauračních provozoven, 
 rozšiřující jejich provozní kapacitu (předzahrádky)                 1,- Kč 

      
3) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto: 

a) za umístění reklamního zařízení – přenosné (stojany, tabule)   100,- Kč/měsíc 
    1000,- Kč/rok 
 

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa       700,- Kč/měsíc 
    6000,- Kč/rok 
 

c) Za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí (kolotoče, atrakce, nevýherní 
přístroje a střelnice, ubytovací maringotky, přívěsy a karavany) v areálu Amfiteátru v době 
konání Pálavského vinobraní, včetně doby před a po této akci (pokud jde o souvislou, 
nepřerušenou dobu umístění, včetně nezbytné přípravy  
a demontáže atrakcí), která bude trvat týden      

          130 tis. Kč/týden 

 

Čl. 18 
Splatnost poplatku 

 
             Poplatek ve stanovené výši je splatný: 
 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dnů nejpozději v den zahájení užívání  
veřejného prostranství, 

 
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 7 dnů nejpozději do 3 dnů od zahájení 

užívání veřejného prostranství, 
 
c) u poplatku stanoveného měsíční či týdenní paušální částkou nejpozději poslední den 

období, na které je paušální částka stanovena, 
 
d) u poplatku stanoveného roční paušální částkou nejpozději do 7 dnů od započetí užívání 

nebo v pravidelných čtvrtletních splátkách vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního 
čtvrtletí. 

 
e) připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, 

ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den. 
 

 
 
 
Čl. 19 

                                                                   Osvobození 
(1) Poplatek se neplatí: 

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, 

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní 
a veřejně prospěšné účely24.  

(2) Od poplatku se dále osvobozují: 

                                                 
24 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
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a)  Město Mikulov a jím zřízené a založené organizace. 
 
b)  zhotovitele díla objednaného Městem Mikulov nebo městem zřízenou organizací, z titulu 

zvláštního užívání spojeného s prováděním tohoto díla. 
 
c) právnické nebo fyzické osoby, které jsou spolupořadateli nebo partnery kulturní, sportovní 

nebo reklamní akce s městem Mikulov nebo s organizacemi zřízenými nebo založenými 
městem Mikulov, z titulu zvláštního užívání spojeného s takovou kulturní, sportovní nebo 
reklamní akcí.  

  
3) Město Mikulov od poplatku osvobozuje užívání veřejného prostranství, jehož zpoplatnění je 

předmětem smluvního vztahu mezi uživatelem a Městem Mikulov nebo právnickou osobou, 
kterou Město Mikulov zřídilo nebo založilo.  

 
 
4) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit do 15 

dnů od započetí užívání veřejného prostranství, za který se poplatek platí, jinak nárok na 
osvobození od poplatku zaniká. 

5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách 
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká. 25  

 
 

ČÁST V. 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 

Čl. 20 
Navýšení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.26 

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.27 

(3) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud. 28 

 

 

 

 
 

                                                 
25 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 
26 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
27 § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
28 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
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Čl. 21 
Přechodná a zrušovací ustanovení 

 
       (1) Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt              

nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna 
splnit ohlašovací povinnost podle Čl. 8 této vyhlášky do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti. 

(2) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení 
dosavadní obecně závazné vyhlášky / dosavadních obecně závazných vyhlášek. 

(3)  Zrušuje  se obecně závazná vyhláška č. 9/2017 o místních poplatcích, vydaná zastupitelstvem                                             
dne 13. 12. 2017. 

(4) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místních poplatcích, vydaná zastupitelstvem  
dne 22. 5. 2019. 

 

Čl. 23 
Účinnost 

                 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2020 
  
 
               …….................................... .......................................... 
 Bc. Leona Alexová, MBA Rostislav Koštial 
      místostarosta starosta 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:……………………………… 
 
Sejmuto z úřední desky dne:…………………………………. 
 
 



Příloha č. 1  Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místních poplatcích

Ulice Vlastník Čísla parcel
Město Mikulov 3275/1, 3275/9, 3275/29, 3275/30, 3275/45, 3275/9, 3263, 1394, 1397, 3275/33
ÚZSVM 3275/32, 3275/44, 3275/46, 3275/48, 3275/50

Město Mikulov 2088/55, 2088/56, 2155/84, 2192/1, 3320/2, 3323/1, 3323/3 – 3323/8, 3323/20, 3323/22, 
3323/26 - 3323/31, 3323/38, 3323/41, 3323/44 - 3323/47,  3323/50 - 3323/63, 3323/65, 
3323/66, 3323/68 - 3323/78, 3323/80 - 3323/84, 3323/87 - 3323/90, 3323/94, 3323/99; 
3323/122, 3323/140- 3323/155

Neznámý vlastník 3155/1, 3323/9 - 3323/19, 3323/23 - 3323/25, 3323/32 - 3323/37, 3323/39, 3323/40, 
3323/42, 3323/43, 3323/48, 3323/49, 3323/64, 3323/79, 3323/85, 3323/86, 3323/91 - 
3323/93, 3323/95 - 3323/98, 3323/110, 3323/157, 3323/158, 3323/164

Město Mikulov 1894/1, 2040/1, 3088/459, 3311/1, 3370/11, 4528/111, 4528/112, 4528/37, 4528/43, 
4528/79, 4528/88, 4528/89, 5006/26, 5006/27, 5006/75, 5006/8, 5006/52, 7712, 8209

Neznámý vlastník 3088/336, 5006/760, 5006/801
Ředitelství silnic a dálnic 1894/6, 1894/7, 1914/2, 1914/9, 1977/5, 1981/4, 2032/7, 2032/8, 2033/6, 2033/7, 2040/3, 

2040/6, 3045/8, 3306/15, 3311/4, 5006/63, 5006/90, 5006/771, 5006/740, 6930, 6940, 7690, 
7693, 7700, 7707/1, 7710/1, 7711, 7715, 7719

Státní pozemkový úřad 1915/6, 1915/9, 1921/6, 1982/14, 1982/16, 1982/19, 1982/23, 3043/6, 5006/65, 5006/737, 
5006/738, 5006/739, 5006/761, 5006/764, 5006/769, 5006/78, 5006/81 - 5006/88, 5006/95

ÚZSVM 1896/9, 3088/329, 3088/330, 3088/335, 3088/720 - 3088/722, 3310/16, 3310/17, 3313/1, 
3313/6, 3313/7, 3314/8, 3314/9, 3373, 3374, 3378/8, 5006/68, 5006/7, 5006/71

Město Mikulov 459/2, 459/5, 459/6, 459/7, 3298, 3300, 3318/2
ÚZSVM 89/1
Báťa 50, 51

Bardějovská Město Mikulov 2475/1, 3347/128, 3347/231, 3347/233, 3347/236, 3347/238, 3347/241, 3347/325
Město Mikulov 2532/146, 2532/152, 2535/1, 3259/1, 3259/2, 3260, 3261, 3262/1, 3275/11, 3275/26, 3352/1

ÚZSVM 2521/1
Město Mikulov 576/1, 2340, 3237, 3238, 3239, 7678
ÚZSVM 7680
Město Mikulov 254, 256, 1445/5, 3240/1, 3240/2; 3240/7, 3241/1
ÚZSVM 3240/6 
Moravský zemský archiv 244/1
STAVOSUR 1555/2

ČSČK Město Mikulov 3312
Město Mikulov 2455/1, 2455/2, 2456/1, 2456/7, 2473/2, 2473/4, 2473/4, 2475/2, 2475/3, 2531/1, 3347/240, 

3347/244, 3347/246
Státní pozemkový úřad 2474/1, 2488/30
ÚZSVM 2488/29, 2486/22, 2486/21, 2531/2, 3258
AOPK 3269/1
Neznámý vlastník 3281/27, 3281/28
ÚZSVM 3281/3, 3281/26
Město Mikulov 2311/1, 2314/1, 2370/35, 3394/1, 3398/1
ÚZSVM 3391, 3392/1, 3392/2, 3392/3, 3392/4, 3392/5, 3392/6
Primasil 3229/3, 3227/42
Aqua servis 3227/51
Generální finanční ředitelství 3227/38, 3227/54

ÚZSVM 2320/5, 2320/11, 2320/18
Státní pozemkový úřad 2320/10

Habánská Město Mikulov 1307/1, 1313/2
Havlíčkova Město Mikulov 3272

Město Mikulov 6825, 3347/13
ÚZSVM 851/2, 3344/4, 3345/1, 3398/2, 3398/3, 3398/6, 3398/7
Město Mikulov 2064/2, 2064/3, 3088/301, 3088/363, 3088/364, 3088/365, 3088/387, 3088/388, 3088/422, 

3088/423, 3088/486, 3088/498, 3088/499, 3088/500, 3088/542, 3088/560, 3088/738

Neznámý vlastník 3088/2, 3088/360, 3088/362, 3088/373, 3088/376, 3088/379, 3088/380, 3088/485
Státní pozemkový úřad 5085
ÚZSVM 3088/484

SPECIFIKACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
veřejným prostranství  podléhajícímu poplatku ve městě Mikulov podle této vyhlášky jsou chodníky, náměstí , parky, veřejná zeleň, včetně veřejné 
zeleně mezi chodníkem a vozovkou a mezi chodníkem a stavbou, na ulicích  -   členěno dle návzvu ulic a parcelního čísla pozemku

Hliniště

1. května

22. dubna

28. října

Alf. Muchy

Bezručova

Brněnská

Česká

Dukelská

Erbenova

Gagarinova

Gorkého

Hraničářů



Jednota 3088/347, 3088/351, 3088/352, 3088/385, 3088/386
Město Mikulov 3327/1
ÚZSVM 3326
Státní pozemkový úřad 1915/7, 1921/5
ÚZSVM 3310/1, 3310/11, 3310/14, 3310/15, 4997/1
SŽDC 3372/1
BORS 1920/5, 1920/6

Kamenný řádek Město Mikulov 3275/1, 3275/54
Kapucínská Město Mikulov 3286/1

Město Mikulov 3289/2
ÚZSVM 3290

Koněvova Město Mikulov 3242/1
Kostelní nám. Město Mikulov 3243, 3246/1
Kozí hrádek Město Mikulov 3329/1, 3330/1, 3332/1, 3333/1, 3335/1

Město Mikulov 2050/1, 2053/10, 2053/11, 2058/1, 2058/8, 3088/556, 3088/557, 3088/558, 3088/559, 
3088/750, 3088/751, 3088/758

ÚZSVM 2053/5, 2053/13, 2055/5, 2055/6, 2058/3, 2058/4, 2058/7, 2059/4
Město Mikulov 3043/17
Neznámý vlastník 3045/3
Státní pozemkový úřad 3043/19, 3045/63
ÚZSVM 3203/3, 3379/2, 3403/1
AOPK 3379/1, 3379/7, 3380, 5006/80
Jednota 2010/1, 3045/2, 3045/4, 3045/52

Lidická Město Mikulov 3338
Lormovo nám. Město Mikulov 125/13, 125/14, 130/3
Majakovského Město Mikulov 2318/15, 2318/21, 2318/79
Mariánský mlýn Město Mikulov 6262
Marie Majerové Město Mikulov 2433/29, 2433/59, 2433/81, 2433/145, 2433/147, 3347/86, 3347/87
Mlýnská Město Mikulov 3282

Město Mikulov 1870/2, 1874/5, 3023/67, 3308/1
ÚZSVM 3304
Město Mikulov 3336/1
ÚZSVM 139/6
Město Mikulov 1951/1, 1951/2
ÚZSVM 2058/1, 2058/2, 2059/1, 2060/1, 2060/16, 3313/5, 3314/1, 3314/10, 3314/3, 3315/1

Náměstí Město Mikulov 3244, 3285, 3247/1
Nerudova ÚZSVM 3264
Nová Město Mikulov 2119/4, 2139/1, 2155/2, 2190/1, 2190/12, 3321/1, 3321/2, 3321/3, 3321/4, 3321/5, 3321/6

Novokopečná Město Mikulov 3291/1
Město Mikulov 1046/2, 3255/1, 3256/1, 3257, 3273, 3274, 3240/2
Moravský zemský archiv 245/1
Město Mikulov 3301, 3302, 3303
Neznámý vlastník 3088/425
Město Mikulov 2318/2, 2318/3, 2318/21, 2319/1, 2319/2, 2320/1, 3394/2
Státní pozemkový úřad 2320/19
ÚZSVM 2320/15, 2320/24, 2328/5, 3395/1
Město Mikulov 3297, 3289/1, 413/2
ÚZSVM 3304

Pod Strání Město Mikulov 2088/1, 2088/8, 2088/25, 2088/26, 2088/37, 2088/57, 2088/58, 3088/719
Poštovní Město Mikulov 3283
Purkyňova Město Mikulov 3288/1

Město Mikulov 1874/1, 1880/1, 1881, 1937/1, 1959/1, 1960, 4513/1
ÚZSVM 3304, 4998/1
SÚS 3306/1, 3306/14, 3306/16, 3310/13
Kmenta 1937/2

Rudolfa Gajdoše Město Mikulov 3023/76, 3023/77, 3030/3, 3031/2, 3031/43
Růžová Město Mikulov 3271
Sadová Město Mikulov 3334
Schärfova alej Město Mikulov 511/2
Sportovní Město Mikulov 1897/2

Město Mikulov 2064/1, 2065/1, 2065/6, 2066, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2068, 3088/258, 3088/501, 3088/504, 
3088/505, 3088/521, 3088/522, 3088/524, 3088/527, 3088/531, 3088/532, 3088/541, 
3088/545

ÚZSVM 2056/2, 2060/3, 2060/4, 2060/8
ÚZSVM 3337/1
Neznámý vlastník 3337/10

Svobody Město Mikulov 334, 3248, 3249, 3287

Pod Hájkem

Husova

Jiráskova

Komenského

Kpt. Jaroše

K Vápence

Na Hradbách

Na Jámě

Nádražní

Pavlovská

Piaristů

Pod Platanem

Rep. obrany

St. Živného

Střelnická



Školní Město Mikulov 3277/1
Tyršova Město Mikulov 3322

Město Mikulov 3023/60, 3023/68, 3023/72, 3023/73, 3029/7, 3031/26
ÚZSVM 3295
AOPK 3369/1

U celnice Město Mikulov 3000/1, 3000/2, 3000/37, 3000/38, 3023/119, 3023/94, 3029/4, 3029/6, 3369/5
Město Mikulov 850/2, 850/4, 850/10, 2433/60, 2433/64, 2433/86, 3255/2
ÚZSVM 3344/1, 3344/3, 3344/5, 3344/6

U Staré brány Město Mikulov 2192/6, 2201/2, 2202/2, 3324, 3325/3, 3325/4, 3325/5, 9244, 9245
Město Mikulov 1723/3
ÚZSVM 3294/1
ŘSD 6940
SÚS 3293/1, 6159

Venušina Město Mikulov 3088/486, 3088/492, 3088/493, 3088/494, 3088/495, 3088/496, 3088/497, 3088/753
Město Mikulov 3251, 3253, 3254, 3299, 6953
ÚZSVM 3250/3
Město Mikulov 2065/4, 2065/5, 2065/7, 3088/518, 3088/519, 3088/533
ÚZSVM 2056/11, 2056/13, 2056/15, 2056/17, 2056/18, 2056/19, 2060/10, 2060/11, 2060/12
Město Mikulov 2364, 2365/1, 2370/1, 2370/2, 2370/26, 2370/27, 2370/28, 2370/29, 2370/30, 2370/36, 

2370/37, 2370/38, 2370/39
Ostatní 3339/1, 3343

Vrchlického Město Mikulov 3284/1, 3284/2
Wolkerova Město Mikulov 3280
Zámecká Město Mikulov 3328/1

Město Mikulov 2059/2, 2059/3, 3088/534, 3088/535, 3088/537
ÚZSVM 2053/7, 2053/14, 2053/15, 2053/16, 2056/1, 2056/5, 2056/6, 2060/15, 2060/17, 2060/18

Zlámalova ÚZSVM 3292
Město Mikulov 2531/4, 2531/107
ÚZSVM 2520/1, 2531/3, 3265/1, 3266/1, 3266/2

Žižkova

U Bažantnice

U Lomu

Valtická

Vídeňská

Vinařská

Vinohrady

Zd. Nejedlého
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