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2 CENOVÝ VĚSTNÍK 1/2007

Ministerstvo financí podle § 10 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví:

Výměr MF č. 01/2007, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka
15/2006), se mění takto:

Čl. I
1. V části I. oddílu A položce č. 2 na konci bodu (1) se

tečka mění na středník a  za  písmeno b)  se doplňuje
písmeno c), které zní:.
„c) maximální ceny pro  zdravotní péči poskytova-
nou zubními lékaři jsou uvedeny v příloze č. 10
tohoto výměru.“

2. V příloze č. 1 u ATC skupiny N05C* se vypouštějí
slova „p.o.“.

3. V příloze č. 2 u ATC skupiny A03EA* se vypouštějí
slova „psycholeptika, analgetika“. 

4. V příloze č. 2 za ATC skupinu N02BG* se vklá-
dají slova „N05C* hypnotika a sedativa - pouze 
s výdejem vázaným na lékařský předpis (recept)
p.o.“. 

5. Za přílohu č. 9 se doplňuje příloha č. 10, která 
zní:

1

Ministerstvo financí Č.j.: 16/9 195/2007  
České republiky V Praze dne 12. ledna 2007

Výměr MF č. 02/2007,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami 

vydaný výměrem MF č. 01/2007

„ Příloha č. 10
k výměru MF č. 01/2007

Maximální ceny pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři

Pořadové Název Maximální 
číslo cena v Kč

1. Vyšetření a ošetření registrovaného pacienta 350,00   
2. Opakované vyšetření a ošetření v rámci prevent. péče 280,00   
3. Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou 190,00   
4. Stomatologické vyšetření registrovaného pacienta od 1 roku do 6 let v rámci 

preventivní péče 100,00   
5. Stomatologické ošetření registrovaného pacienta do 6 let 

nebo hendikepovaného pacienta 90,00   
6. Stomatologické ošetření registrovaného pacienta od 6 let do 15 let 65,00   
7. Akutní ošetření a vyšetření neregistrovaného pacienta jako odbornost 019 175,00   
8. Klinické stomatologické vyšetření 230,00   
9. RTG vyšetření intraorální 60,00   
10. Zhotovení extraorálního RTG snímku 121,00   
11. Náplň slinné žlázy kontrastní látkou 553,00   
12. Zhotovení ortopantomogramu 230,00   
13. Vyhodnocení ortopantomogramu 40,00   
14. Zhotovení telerentgenového snímku lbi 211,00   
15. Anestezie na foramen mandibulae a infraorbitale 70,00   
16. Anestezie infiltrační 60,00   
17. Ošetření zubního kazu - stálý zub - fotokompozitní výplň 300,00   
18. Ošetření zubního kazu - stálý zub 162,00   
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19. Ošetření zubního kazu - dočasný zub 120,00   
20. Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub 172,00   
21. Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub 168,00   
22. Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II- stálý zub 252,00   
23. Konzervativní léčba chronických onemocnění parodontu 600,00   
24. Udržovací léčba chronických onemocnění parodontu 231,00   
25. Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu 400,00   
26. Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu 800,00   
27. Kyretáž na zub 80,00   
28. Odebrání a zajištění přenosu transplantátu 500,00   
29. Artikulace chrupu 412,00   
30. Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem 42,00   
31. Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní dutiny 500,00   
32. Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice 200,00   
33. Měření galvanických proudů 84,00   
34. Stomatochirurgické ošetření neregistrovaného pacienta 20,00   
35. Extrakce dočasného zubu 83,00   
36. Extrakce stálého zubu 160,00   
37. Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 500,00   
38. Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 1 100,00   
39. Chirurgické ošetřování retence zubů 600,00   
40. Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu 400,00   
41. Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní malého rozsahu 400,00   
42. Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 800,00   
43. Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu 400,00   
44. Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu 650,00   
45. Intraorální incize 100,00   
46. Zevní incize 500,00   
47. Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní 43,00   
48. Konzervativní léčba onemocnění temporomandibulárního kloubu 109,00   
49. Injekce i. m., i. d., s. c. 50,00   
50. Čas stomatologa strávený dopravou za imobilním pacientem 200,00   
51. Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci 50,00   
52. Provizorní ochranná korunka v ordinaci 66,00   
53. Oprava fixní náhrady v ordinaci 69,00   
54. Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci 37,00   
55. Odevzdání stomatologického výrobku 0,00   
56. Ochranný můstek zhotovený razidlovou metodou 578,00   
57. Diagnostika ortodontických anomálií 500,00   
58. Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodont. aparátem 

na jeden zubní oblouk 1 200,00   
59. Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 

aparátu 700,00   
60. Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než 

s použitím fixního ortodontického aparátu 200,00   
61. Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického 

aparátu 585,00   
62. Ukončení léčby ortodontických anomálií jinými postupy než 

s použitím fixního ortodontického aparátu 331,00   
63. Stanovení fáze růstu 50,00   
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64. Analýza telerentgenového snímku lbi 110,00   
65. Analýza ortodontických modelů 300,00   
66. Diagnostická přestavba ortodontického modelu 450,00   
67. Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku 165,00   
68. Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky 200,00   
69. Navázání parciálního oblouku 200,00“.

Čl. II
Výměr nabývá účinnosti dnem 1. února 2007.

Ing. Miroslav  K a l o u s e k, v. r.
ministr financí
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Celní úřad Kolín podle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, pro výrobky zahrnuté v položce č. 1 cenového
rozhodnutí CÚ Kolín č. 01/2007, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, uvedenými 
v seznamu cigaret, stanoví:

1. pevné ceny pro konečného spotřebitele
2. změny pevných cen 

uvedených v 10. dodatku, který je nedílnou přílohou
tohoto cenového rozhodnutí.

Pevné ceny pro konečného spotřebitele zahrnují výkon
obchodu včetně daně z přidané hodnoty a platí pro
všechny prodeje konečnému spotřebiteli na území ČR.

Cenové rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2007,
pro výrobky vyrobené a dovezené1) na daňové území
ČR, nebo dopravené z jiného členského státu 
na daňové území ČR od tohoto data s těmito cenami
vytištěnými podle § 114 zákona č. 353/2003 Sb., o spo-
třebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

plk. Mgr. Martin Melezínek, v. r.
ředitel

Celní úřad Kolín

Vyřizuje: Tinková Andrea
tel.: 327 514 458

2

Cenové rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2007,
kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret,

změny pevných cen
10. dodatek

____________________

1)
§ 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha rozhodnutí CÚ Kolín č. 1/T/2007

Seznam

cigaret s pevnými cenami pro konečného spotřebitele

10. dodatek
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1. PEVNÉ CENY NOVÝCH VÝROBKŮ

Pevná cena pro
Počet kusů konečného

v jednotkovém spotřebitele
Obchodní název balení určeném jednotkového Země původu

pro přímou balení určeného
spotřebu pro přímou 

spotřebu v Kč

DJARUM BLACK 20 119,00 ID
Cigareta s filtrem, 85 mm
DJARUM SUPER 20 119,00   ID
Cigareta s filtrem, 85 mm
DJARUM SPECIAL 20 119,00   ID
Cigareta s filtrem, 85 mm
Marlboro KS Box 20 20 70,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Marlboro (Gold) KS Box 20 20 70,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Petra (Violet) 100 RCB 20 SSL 20 50,00   EU
Cigareta s filtrem, 97 mm
Petra (Blue) 100 RCB 20 SSL 20 50,00   EU
Cigareta s filtrem, 97 mm
Petra (Pink) 100 RCB 20 SSL 20 50,00   EU
Cigareta s filtrem, 97 mm
Red & White Intl 100 Box 20 20 46,00   EU
Cigareta s filtrem, 98,5 mm
Red & White Specials 100 Box 20 20 46,00   EU
Cigareta s filtrem, 98,5 mm
Red & White Intl KS Box 20 20 45,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Red & White Specials KS Box 20 20 45,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
Red & White Fine KS Box 20 20 45,00   EU
Cigareta s filtrem, 84 mm
MAYFAIR SUPERKINGS 20 62,00   GB
Cigareta s filtrem, 99 mm
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2. ZMĚNY PEVNÝCH CEN

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 10/T/2006 se
u výrobku LD BLUE (20 kusů)  
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „41,50“ nahrazuje pevnou cenou „40,50“;
u výrobku LD RED (20 kusů)  
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „41,50“ nahrazuje pevnou cenou „40,50“;

V cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 12/T/2006 se
u výrobku RONSON SILVER (20 kusů)  
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „46,00“ nahrazuje pevnou cenou „53,00“;
u výrobku RONSON GOLD (20 kusů)  
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „46,00“ nahrazuje pevnou cenou „53,00“;
u výrobku RONSON RED GOLD (20 kusů)  
pevná cena jednotkového balení určeného pro přímou spotřebu „46,00“ nahrazuje pevnou cenou „53,00“.

Oprava

V Cenovém věstníku č. 14/2006 ze dne 29. 11. 2006, v cenovém rozhodnutí CÚ Kolín č. 11/T/2006 na straně 4 
u výrobků Claridge full flavour, Templeton full flavour, Claridge fine flavour se chybná délka cigarety s filtrem 
„61 mm“ nahrazuje „84 mm“.
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Zastupitelstvo města Karviné se na svém zasedání dne
5. 12. 2006 usneslo vydat v souladu s § 10, písm. d) 
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 někte-
rých zákonů (zákon o oceňování majetku), tuto obecně
závaznou vyhlášku:

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 Karviná
cenová mapa stavebních pozemků obce č. 5 (dále jen
cenová mapa). Ceny v ní uvedené se použijí k ocenění
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

Cenová mapa v rozsahu 25 mapových listů grafické
části na podkladu digitalizované katastrální mapy
města Karviné v měřítku 1 : 5000 a 19 stran textové
části tvoří nedílnou přílohu této vyhlášky.

Článek 5

Cenová mapa je k nahlédnutí v úředních hodinách 
na majetkoprávním oddělení Odboru správy majetku
Magistrátu města Karviné v 1. patře budovy č. p. 618 
na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě.

Článek 6

Zrušuje  se  obecně  závazná  vyhláška  Zastupitelstva
města   Karviné  č. 18/2005   ze  dne 6. 12. 2005.

Článek 7

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2007.

Tomáš Hanzel
primátor

Ing. Zbyněk Gajdacz
náměstek primátora

3

Obecně závazná vyhláška 
číslo 7/2006,

kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků
města Karviné č. 5
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Zastupitelstvo města se usneslo dne 13. 12. 2006 vydat
v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustano-
vení § 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 oceňování
majetku), ve znění pozdějších předpisů, se podle § 10 
a § 33 zákona vydává pro území statutárního města
Ostravy cenová mapa stavebních pozemků města
Ostravy č. 7 (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. Originál cenové mapy je 
k nahlédnutí na Magistrátu města Ostravy, odboru
financí a rozpočtu, Prokešovo nám. 8, Moravská
Ostrava a na úřadech městských obvodů statutárního
města Ostravy.

Čl. 4

Zrušuje se obecně závazná vyhláška statutárního města
Ostravy č. 13/2005, kterou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků města Ostravy č. 6.

Čl. 5

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2007.

Ing. Petr Kajnar
primátor

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph. D.
náměstek primátora

4

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Obecně závazná vyhláška č. 22/2006,

kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků
města Ostravy č. 7



____________________

1)
§ 33 odst. 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění
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Zastupitelstvo 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 zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanove-
ním § 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, usneslo
dne 21. 12. 2006 usnesením č. 155 na této 

obecně závazné vyhlášce:

Část I.
Základní ustanovení

Čl. 1

1) K ocenění stavebních pozemků uvedených v § 9
odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňo-
vání majetku a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon o oceňo-
vání majetku“) se vydává pro území statutárního 
města Mladá Boleslav 11. cenová mapa stavebních
pozemků statutárního města Mladá Boleslav (dále
jen „cenová mapa“). Ceny v ní uvedené se použijí 
k ocenění stavebních pozemků pro účely uvedené 
v § 1 zákona o oceňování majetku.

2) Územím statutárního města Mladá Boleslav se
rozumí části Bezděčín, Čejetice, Čejetičky, Debř
nad Jizerou, Chrást, Jemníky, Michalovice, Mladá
Boleslav I, Mladá Boleslav II, Mladá Boleslav III,
Mladá Boleslav IV, Podchlumí a Podlázky.

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. (dále jen „vyhláška 
č. 540/2002 Sb.“), o oceňování majetku a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3

V případě nesouladu oceňovaného pozemku (§ 9
zákona č. 151/1997 Sb.)v cenové mapě s jeho sku-
tečným stavem v terénu se postupuje podle § 27 
odst. 4 vyhlášky č. 540/2002 Sb. 

Část II.
Povinnosti prodávajících

Čl. 4

Pro aktualizaci této cenové mapy jsou prodávající povinni
zaslat Statutárnímu městu Mladá Boleslav informace
týkající se prodaného stavebního pozemku, a to o sjed-
nané ceně v Kč/m2, o parcelním čísle a názvu katastrál-
ního území, v němž se stavební pozemek nachází1).

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 22 stran textové části, tvoří
nedílnou přílohu této vyhlášky.

Čl. 6

Cenová mapa je k nahlédnutí na odboru správy
majetku města Mladá Boleslav, Komenského náměstí
čp. 61, Mladá Boleslav.

Čl. 7

Zrušuje se „Obecně závazná vyhláška č. 24/2005, 
kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků sta-
tutárního města Mladé Boleslavi“ schválená usnesením
zastupitelstva města č. 3223 ze dne 15. 12. 2005.
V příloze č. 1 této vyhlášky je uveden Přehled dosud vyda-
ných cenových map stavebních pozemků města Mladá
Boleslav (tato příloha je nedílnou součástí této vyhlášky).

Čl. 8
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2007.

MUDr. Raduan Nwelati,
primátor města

Mgr. Jan Smutný,
1. náměstek primátora města
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STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV
Obecně závazná vyhláška č. 7/2006,    

kterou se vydává 11. cenová mapa stavebních pozemků 
statutárního města Mladá Boleslav
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Příloha k č.j.: 26/270/2007-263

PŘEHLED CENOVÝCH MAP STAVEBNÍCH POZEMKŮ OBCÍ (CMSP)

[stav k 31. 12. 2006]
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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, roh Nádražní a Denisovy, tel. 596 120 690.

Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana - Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova 11,
180 00 Praha 8, telefon 257 043 261; fax 257 042 682.
Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - SEVT, a. s., Pekařova 4, 
181 06 Praha 8 - Bohnice, telefon 283 090 352, 283 090 354, fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: sevt@sevt.cz. Objednávky 
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 1600 Kč). Vychází podle potřeby. Účet pro předplatné:
Raiffeisen Bank, č.ú.: 1031046145/550. Sazba a tisk: Tiskárna Libertas, a. s., Drtinova 10, 150 00 Praha 5.

V Cenovém věstníku částka 16/2006 na straně 9 je chybně uvedeno datum pod nadpisem Přehled cenových 
map stavebních pozemků obcí. V hranatých závorkách je uveden „[stav k 31. 03. 2006]“. Správný údaj je 
„[stav k 30. 09. 2006]“.
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Oprava tiskové chyby
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