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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 2/2005

Zastupitelstvo obce Jasenná se na svém zasedání 
dne 14. 12. 2004, usnesením č. 10/2004 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:

Čl. 1

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2000 „Cenová
mapa stavebních pozemků“.

Čl. 2

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2005.

V Jasenné dne 14. 12. 2004

Místostarosta:
podpis nečitelný

Starostka obce:
podpis nečitelný

1

Obecně závazná vyhláška Obce Jasenná
č. 2/2004,

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2000
„Cenová mapa stavebních pozemků obce Jasenná“

Zastupitelstvo města Karviné na svém zasedání 
dne 7. prosince 2004 se usneslo vydat v souladu 
s § 10 a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) v platném znění, k uplat-
nění ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů 
v platném znění (dále jen zákon o oceňování 
majetku), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 
odst. 1 písm. a) zákona o oceňování majetku, se 
podle § 10 téhož zákona vydává pro správní 
území města Karviná cenová mapa staveb-
ních pozemků č. 3 (dále jen cenová mapa). Ceny 
v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních 
pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona o oceňování
majetku.

Článek 2

Stavební pozemky, které v cenové mapě nejsou v žádné
skupině parcel s vyznačenou cenou, se ocení podle pří-
slušného ustanovení § 28 a § 31 odst. 2 vyhlášky Minis-
terstva financí č. 540/2002 Sb. v platném znění, kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o oceňování
majetku.

Článek 3

Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné 
v rozsahu 25 listů grafické části, zpracovaných na digi-
talizované katastrální mapě města Karviné v měřítku 
1 : 5000 a 18 stran textové části tvoří nedílnou přílohu
této vyhlášky.

Článek 4

Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné je 
k nahlédnutí na odboru správy majetku, majetkopráv-
ním oddělení Magistrátu města Karviné, 1.patro
budovy čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné - Fryštátě.

2

Obecně závazná vyhláška č. 14/2004
ze dne 7. prosince 2004,

kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků města Karviné č. 3
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Zastupitelstvo města se usneslo dne 15. 12. 2004 vydat
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení
§ 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňo-
vání majetku), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9 
odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů (zákon o oce-
ňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“), se podle § 10 a § 33 zákona 
vydává pro území statutárního města Ostravy cenová
mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 5 (dále 
jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí 
k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené 
v § 1 zákona.

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení  § 28
a § 31 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002
Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně někte-
rých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění
pozdějších předpisů.

Čl. 3

Cenová mapa v rozsahu 66 listů grafické části na mapo-
vých listech digitalizované mapy v měřítku 1 : 5000 a 19
stran textové části je nedílnou přílohou této obecně
závazné vyhlášky a je uložena na Magistrátu města
Ostravy, odbor financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8,
Ostrava.

Čl. 4

Originál cenové mapy je k nahlédnutí na Magistrátu
města Ostravy, odbor financí a rozpočtu, Prokešovo
nám. 8, Ostrava a na úřadech městských obvodů statu-
tárního města Ostravy.

Čl. 5

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města
Ostravy č. 7/2004, kterou se vydává cenová mapa sta-
vebních pozemků města Ostravy č. 4.

Čl. 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2005.

Primátor:
Ing. Aleš Zedník, v.r.

Náměstek primátora:
Ing. Jaromír Chalupa, v.r.

3

Obecně závazná vyhláška
č. 15/2004,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 5

Článek 5

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2003 schvá-
lená Zastupitelstvem města Karviné dne 14. října 2003.

Článek 6

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2005.

Primátor města Karviné:
Mgr. Antonín Petráš, v.r.

Náměstek promátora:
Tomáš Hanzel, v.r.
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Zastupitelstvo města Dubí usnesením č. 322/18/2004 
ze dne 8. 12. 2004 podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) a podle § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku), stanoví:

Článek 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 
odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb. (dále jen
zákon), se podle § 10 zákona vydává pro území města
Dubí cenová mapa stavebních pozemků obce č. 5 (dále
jen cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí k oce-
nění stavebních pozemků pro účely uvedené v § 1
zákona.

Článek 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28,
popř. § 31 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí 
č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vyhláška).

Článek 3

V případě nesouladu oceňovaného pozemku (§ 9
zákona) v cenové mapě s jeho skutečným stavem 
v terénu se postupuje podle § 27 odst. 4 vyhlášky.

Článek 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající 
při prodeji povinni (§ 33 odst. 2 zákona) zaslat 
na adresu Technického a majetkového odboru města

Dubí informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcelním
čísle a názvu katastrálního území, v němž se prodaný
stavební pozemek nachází.

Článek 5

Cenová mapa v rozsahu 104 mapových listů grafické
části na kopiích katastrální mapy (48 listů v měřítku 
1 : 2 000 a 56 listů v měřítku 1 : 3 500), a 22 stran 
textové části, tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Článek 6

Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách 
na majetkové agendě odboru technického a majetko-
vého Městského úřadu Dubí.

Článek 7

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Zastupitelstva
města Dubí č. 25 ze dne 30. 09. 2002.

Článek 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2005.

Ilona Smítková, v.r.

Pavel Pernekr, v.r.

4

Obecně závazná vyhláška č. 6/2004
ze dne 8. prosince 2004,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Dubí (č. 5).
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Zastupitelstvo Statutárního města Mladá Boleslav se 
v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst.
2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usta-
novením § 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňo-
vání majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů,
usneslo dne 16. 12. 2004 usnesením č. 2124 na této
obecně závazné vyhlášce:

Část I.
Základní ustanovení

Čl. 1

K ocenění stavebních pozemků, uvedených v § 9 
odst. 1 písm. a) zákona o oceňování majetku vydává 
pro území statutárního města Mladé Boleslavi cenová
mapa stavebních pozemků (dále jen cenová mapa).
Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění stavebních
pozemků pro účely uvedené v § 1 zákona o oceňování
majetku.

Čl. 2

Jsou-li ceny stavebních pozemků uvedeny v cenové
mapě, nepoužije se při jejich ocenění ustanovení § 28
vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku (dále jen zákon).

Čl. 3

Případný nesoulad v členění oceňovaného pozemku 
(§ 9 zákona) podle cenové mapy s jeho skutečným sta-
vem v terénu se kromě věcného zdůvodnění prokazuje
aktuálním výpisem z katastru nemovitostí, snímkem 
z katastrální mapy (případně geometrickým plánem,
došlo-li u oceňovaného pozemku ke změně hranice
nebo její části), vyjádřením místně příslušného 
stavebního úřadu {potvrzujícího, že k oceňovanému
pozemku nebylo vydáno územní rozhodnutí [§ 32 odst.
1 písm. a), b), e) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, dále jen stavebního zákona] nebo
stavební povolení [§ 66 stavebního zákona]  ani nebylo
zahájeno řízení o odstranění stavby [§ 90 stavebního
zákona]} a potvrzením odboru správy majetku Magist-
rátu města Mladé Boleslavi, který cenovou mapu bez-
platně zpřístupňuje veřejnosti.

Část II.
Povinnosti prodávajících

Čl. 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající 
při prodeji (v souladu s § 33 odst. 2 zákona) povinni
zaslat odboru správy majetku magistrátu města Mladé
Boleslavi informaci o sjednané ceně v Kč/m2, o parcel-
ním čísle a názvu katastrálního území ve vztahu k pro-
dávanému stavebnímu pozemku.

Část III.
Závěrečná ustanovení

Čl. 5

Cenová mapa v rozsahu 93 mapových listů grafické
části, na kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 1000,
jeden list mapového kladu a 19 stran textové části, tvoří
nedílnou přílohu této vyhlášky.

Čl. 6

Cenová mapa je k nahlédnutí na odboru správy
majetku magistrátu města Mladá Boleslav, Komen-
ského náměstí čp. 61.

Čl. 7

Zrušuje se obecně závazná vyhláška Zastupitelstva 
statutárního města Mladé Boleslavi č. 21 ze dne 
18. prosince 2003.

Čl. 8

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2005 a pozbývá účinnosti dnem 31. prosince
2005.

Primátor:
Mgr. Svatopluk Kvaizar, v.r.

Náměstek primátora:
Ing. Petr Kadaník, v.r.

5

Obecně závazná vyhláška č. 16/2004,
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků

statutárního města Mladé Boleslavi
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6

PŘEHLED  CENOVÝCH  MAP  STAVEBNÍCH  POZEMKŮ  OBCÍ  (CMSP)

[stav k  31. 12.  2004]

2 10.01.2005
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Vysvětlivky:

1. CMSP obcí,  které jsou v přehledu uvedeny tučným písmem,  jsou aktuálně platné (stav k 31. prosinci 2004).

2. CMSP obcí,  které jsou uvedeny obyčejným písmem, byly sice postupně vyhlášeny v období od 1. 09. 1992,
ale v současnosti  již nejsou aktuální,  nebo� byly účinné v období specifikovaném ve sloupcích  č. 7 a č. 8.
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Vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oce-
ňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb. - pracovní úplné znění .......
Vyhláška FMF, MF ČR a MF SR č. 580/1990 Sb. ze dne 22. prosince 1990,
kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky 
č. 580/1992 Sb., vyhlášky č. 231/1997 Sb. a vyhlášky č. 511/2004 Sb. .............
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 570/2004 Sb. ze dne 3. listopadu 2004,
kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katast-
rálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb. ....................................................

Pokyn č. D - 265 - Prominutí DPH a jejího příslušenství ................................
Pokyn č. D - 270 - Rozhodnutí o snížení daně silniční ....................................

Výměr MF č. 02/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2004 ........................................................................
Výměr MF č. 03/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2004 ........................................................................
Výměr MF č. 04/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2004 ........................................................................
Výměr MF č. 05/2004, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2004 .........................................................................
Výměr MF č. 01/2005 ze dne 1. prosince 2004 , kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami .............................................................................

Výměr MF č. 1/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů
SKP 17.52, 18.23, 21.22,  24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 
(čís. cel. saz. 30, 39, 48, 61, 64, 90) - 3. dodatek a mění výměr MF 
č. 5/16/2003 ..........................................................................................................
Výměr MF č. 2/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny léčivých 
přípravků, zdravotnických prostředků, výkonů optických, aplikací očních
protéz a sazeb taxy laborum a mění se výměr MF č. 5/16/2003 .....................
Výměr MF č. 3/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů
SKP 17.52, 18.23, 21.22, 23.30, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63,
52.31 (čís. cel. saz. 28, 30, 34, 48, 62, 64, 90) - 1. dodatek a mění výměr MF
č. 5/16/2003 ..........................................................................................................
Výměr MF č. 4/16/2004, kterým se stanoví maximální ceny výrobků kódů
SKP 17.52, 18.23, 21.22, 24.13, 24.42, 24.52, 24.66, 33.10, 33.40, 36.63 
(čís. cel. saz. 30, 33, 39, 40, 48, 62, 64, 90, 94) - 2. dodatek ............................
Výměr MF č. 5/16/2004 o postupu při zpracování návrhů maximálních cen
léčivých přípravků, dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravot-
nických prostředků, výkonů optických, aplikací očních protéz a sazeb taxy
laborum platných od 1. července 2005 ..............................................................
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Změna Seznamu ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený 
pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami 
s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebi-
telem (Cenový věstník řada zdravotnictví 5/2003) ...........................................
Změna Seznamu ATC skupin léčivých látek a forem podání určeného 
pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami 
s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebi-
telem (Cenový věstník řada zdravotnictví 1/2003) ...........................................
Změna Seznamu ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený 
pro léčivé přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami 
s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebi-
telem (Cenový věstník řada zdravotnictví 5/2003) ...........................................
Seznam ATC skupin, léčivých látek a forem podání určený pro léčivé 
přípravky podléhající regulaci věcně usměrňovanými cenami s výdejem
vázaným na lékařský předpis (recept) a plně hrazených spotřebitelem -
platí od 1. 7. 2004 ................................................................................................

Informace pro všechny tuzemské výrobce a zahraniční dodavatele léčivých
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Cenové rozhodnutí CÚ Kutná Hora č. 4/T/2004, kterým se stanoví pevné
ceny pro konečného spotřebitele tabákových výrobků, změny pevných cen
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Oprava

V Cenovém věstníku částka 14/2004 ze dne 7. 12. 2004 se na str. 7 v položce č. 4 chybná slova „§ 28 odst. 9“ 
opravují na správná „28 odst.  10“ a na str. 12 v položce č. 3 bodu 4 se chybná slova „položky č. 1 bod (5)“ 
opravují na správná „položky č. 1 bod (6)“.

Redakce
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Distribuce: předplatné a jednotlivé částky na objednávku - SEVT, a. s.,
Pekařova 4, 181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 
090 354, fax: 233 553 422. Distribuční podmínky předplatného:
jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům neprodleně 
po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizo-
vány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného do jeho úhrady jsou posílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prová-
děny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15
dnů od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako
běžné objednávky za úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČO
(právnická osoba), rodné číslo bez lomítka (fyzická osoba) 
a kmenové číslo předplatitele.
Podání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím poštovní přepravy
Praha, č. j. 2598.92. Podávání novinových zásilek ve Slovenské repub-
lice povoleno RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 444/94 ze dne 27. 12. 1994.
Jednotlivé částky lze na objednávku obdržet v redakci.
Prodej za hotové:
Tiskárna Libertas, a. s., 
Drtinova 10, 150 00 Praha 5, telefon 257 018 111; 

SEVT, a. s.,
Praha 4, Jihlavská 405, tel. 261 260 414,
Praha 5, E. Peškové 14, tel./fax 257 320 049,
České Budějovice, Česká 3, tel. 387 319 045,
Brno, Česká 14, tel. 542 213 962,
Ostrava, Nádražní 29, tel. 596 120 690.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana - Redakce: Marie Pokorná, Voctářova 11,
180 00 Praha 8, telefon 257 042 628, 257 042 873; fax 257 042 682.
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ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet Press Slovakia, s r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, telefon, 
fax: 00421 244 454 599, 00421 244 454 628. Roční předplatné se stanovuje na dodávku kompletního ročníku a je od předplati-
telů vybíráno formou záloh ve výši oznámené v Cenovém věstníku. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha 900 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné:
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