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Obecně závazná vyhláška 
města Veltrusy 

č. 1/2019 
o místních poplatcích 

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje a vydává dne 27. 11. 2019 v souladu s ust. § 10 
písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a s ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

Oddíl I. 
Základní ustanovení 

Čl. 1 
Společná ustanovení 

1. Město Veltrusy zavádí tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“): 
a) poplatek ze psů1 
b) poplatek za užívání veřejného prostranství2 
c) poplatek ze vstupného3 
d) poplatek z pobytu4. 

2. Správcem poplatků je Městský úřad Veltrusy5 a při správě poplatků se postupuje podle 
zvláštních právních předpisů6. 

Oddíl II. 
Poplatek ze psů 

Čl. 2 
Předmět poplatku 

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců7. 
 

 
1 § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
2 § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
3 § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 7 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
5 § 15 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
6 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů 
7 § 2 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

mailto:podatelna@veltrusy.cz
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Čl. 3 
Poplatník 

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je 
přihlášená nebo má sídlo na území České republiky8. 

Čl. 4 
Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatků skutečnost, že mu vznikla poplatková 
povinnost do 30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Zanikne-li poplatková 
povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatků ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy 
tato skutečnost nastala. 

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, 
případně 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. Jde-li 
o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů 
u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatele těchto služeb v zahraničí, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.9 Poplatník je 
povinen správci poplatků ohlásit rovněž údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové 
povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik 
nároku na osvobození od poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaje 
rozhodné pro osvobození od poplatku ve stanovených lhůtách, nárok na osvobození 
zaniká10. 

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit 
správci poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

4. Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je od poplatku zcela, popř. zčásti nebo po 
určitou dobu, osvobozen. 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku ze psů činí ročně: 
a) za prvního psa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 250 Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele -------------------------------------- 300 Kč. 

2. Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, činí ročně: 
a) za prvního psa  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 Kč 
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele -------------------------------------- 250 Kč. 

Čl. 6 
Osvobození  

Od poplatku ze psů jsou nad rámec ust. § 2 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeni držitelé psů, kteří převzali psa do péče 

 
8 § 2 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
9 § 14a odst. 1) písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
10 § 14a odst. 6) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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od města nebo osoby, která provozuje útulek pro zvířata, svěřilo-li této osobě město zvíře do 
neodvolatelné péče – držení11, a to po dobu 1 roku ode dne převzetí psa. 

Čl. 7 
Splatnost poplatku 

1. Poplatek ze psů je splatný vždy do 31. 3. každého roku. 

2. Vznikne-li poplatková povinnost během roku po 31. 3. je poplatek ze psů splatný do 30 dnů 
od vzniku poplatkové povinnosti. 

Oddíl III. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Čl. 8 
Předmět poplatku 

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými 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 děl12. 

Čl. 9 
Veřejné prostranství 

1. Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, parky, 
veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru13. 

2. Veřejné prostranství, za jehož užívání se vybírá místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství, je konkretizováno v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 10 
Poplatník 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem 
uvedeným v ust. Čl. 8 této obecně závazné vyhlášky14.  

Čl. 11 
Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen správci poplatků předem (nejpozději v den vzniku poplatkové 
povinnosti) ohlásit předpokládanou dobu, místo a plochu užívání veřejného prostranství. 
Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatků ohlásit 
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 

 
11 § 1059 odst. 2) a související zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
12 § 4 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
13 § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
14 § 4 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno, 
případně 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. Jde-
li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla 
účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatele těchto služeb v zahraničí, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.15 Poplatník 
je povinen správci poplatků ohlásit rovněž skutečnosti zakládajících vznik nároku na 
osvobození od poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné 
pro osvobození od poplatku ve stanovených lhůtách, nárok na osvobození zaniká16. 

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit 
správci poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

4. Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je od poplatku zcela, popř. zčásti nebo po 
určitou dobu, osvobozen. 

Čl. 12 
Sazba poplatku 

1. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívání 
veřejného prostranství: 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro  
poskytování služeb po dobu delší než 1 týden --------------------------------------------------- 2 Kč/m2/den 

b) za umístění prodejního zařízení (např. stánku,  
pultu určeného k prodejním účelům) ------------------------------------------------------------------- 30 Kč/m2/den 

c) za umístění prodejního zařízení (např. stánku, pultu určeného  
k prodejním účelům), a to k prodeji vlastních produktů --------------------------- 10 Kč/m2/den 

d) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků, a jiných  
obdobných atrakcí --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Kč/m2/den 

e) za užívání veřejného prostranství k tvorbě filmových 
a televizních děl -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 Kč/m2/den 

f) za umístění stavebního zařízení, skládek a výkopových prací  
 v případě provádění inženýrských a liniových staveb ------------------------------------ 5 Kč/m2/den 

g) za umístění stavebního zařízení, za skládku stavebního materiálu 
a provádění výkopových prací v ostatních případech --------------------------------- 10 Kč/m2/den 

h) za umístění skládky materiálu v kontejneru  
nebo nákladním přívěsu ----------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Kč/m2/den 

i) za umístění přenosného reklamního zařízení  
(např. přenosných poutačů, reklamních stojanů) -------------------------------------------- 2 Kč/m2/den 

j) v případech zvláštních užívání veřejného prostranství  
neuvedených v písm. a) až h) tohoto odstavce ---------------------------------------------- 10 Kč/m2/den. 

2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část poplatník 
využije. 

3. Paušální sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí: 

 
15 § 14a odst. 1) písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
16 § 14a odst. 6) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

• automobil do 3,5 t ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 500 Kč/rok 

• automobil nad 3,5 t ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 000 Kč/rok 

b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro  
poskytování služeb po dobu kratší než 1 týden ---------------------------------------------- 50 Kč/týden 

c) za umístění reklamního zařízení formou vystavení zboží  
před obchodem (i stánkem) ------------------------------------------------------------------------------------ 500 Kč/rok 

d) za umístění trvalého plošného reklamního  
zařízení (např. billboardy) ----------------------------------------------------------------------------------------- 600 Kč/m2/rok. 

Čl. 13 
Osvobození 

Od poplatku za užívání veřejného prostranství je nad rámec ust. § 4 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, osvobozeno: 

a) užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce, pokud není vybíráno 
vstupné, 

b) umístění přenosného reklamního zařízení do 1 m2 (např. přenosných poutačů, 
reklamních stojanů) na dobu max. 12 hodin, 

c) užívání veřejného prostranství na dobu max. 3 dnů pro skládky materiálu nebo 
umístění stavebního zařízení před vlastním domem (nemovitostí) a k umístění 
kontejneru nebo nákladního přívěsu pro skládku materiálu,  

d) užívání veřejného prostranství na dobu max. 15 dnů pro skládku materiálu nebo 
umístění stavebního zařízení před vlastním domem (nemovitostí) za účelem 
provádění stavebních nebo obdobných prací směřujících ke zlepšení vzhledu 
nemovitosti, 

e) užívání veřejného prostranství při odstraňování havárií inženýrských sítí i jejich 
následků či likvidace následků živelných katastrof na dobu max. 4 týdnů. 

Čl. 14 
Splatnost poplatku 

Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný: 

a) při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů a kratší nejpozději do 15 dnů ode 
dne, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato, 

b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo 
užívání veřejného prostranství ukončeno; v případě, že užívání veřejného 
prostranství trvá po dobu delší než šest měsíců, je poplatek splatný ve splátkách, 
přičemž za období prvních šesti měsíců užívání veřejného prostranství je poplatek 
splatný do šesti měsíců od započetí užívání veřejného prostranství a za další 
období je poplatek splatný v měsíčních splátkách splatných vždy do konce 
příslušného kalendářního měsíce, 

c) poplatek stanovený týdenní paušální částkou je splatný první den v příslušném 
týdnu, 

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do konce ledna příslušného 
kalendářního roku. 



Stránka 6 z 9 
 

Oddíl IV. 
Poplatek ze vstupného 

Čl. 15 
Předmět poplatku 

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, snížené 
o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá 
částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.17 

Čl. 16 
Poplatník 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá18.  

Čl. 17 
Ohlašovací povinnost 

1. Poplatník je povinen nejpozději 7 dnů před konáním akce oznámit správci poplatků 
pořádání akce. 

2. Poplatník je povinen do 7 dnů po skončení akce ohlásit správci poplatků celkovou výši 
vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného 
obsažena. 

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatků jméno, 
případně 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. Jde-
li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla 
účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatele těchto služeb v zahraničí, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.19 Poplatník 
je povinen správci poplatků ohlásit rovněž skutečnosti zakládajících vznik nároku na 
osvobození od poplatku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaje rozhodné 
pro osvobození od poplatku ve stanovených lhůtách, nárok na osvobození zaniká20. 

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu ohlásit 
správci poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

4. Ohlašovací povinnost má i poplatník, který je od poplatku zcela, popř. zčásti nebo po 
určitou dobu, osvobozen. 

Čl. 18 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro: 
a) prodejní akce (burzy, tržiště, aukce) --------------------------------------------------------------------- 20 % 
b) kulturní akce erotického charakteru a striptýzy --------------------------------------------- 20 %. 

 

 
17 § 6 odst. 1) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
18 § 6 odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
19 § 14a odst. 1) písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
20 § 14a odst. 6) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 19 
Splatnost poplatku 

Poplatek ze vstupného je splatný do 7 dnů ode dne pořádání akce.  

Oddíl V. 
Poplatek z pobytu 

Čl. 20 
Předmět poplatku 

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 svoboda21. 

Čl. 21 
Poplatník a plátce 

1. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená22. 

2. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od 
poplatníka.23 

Čl. 22 
Ohlašovací povinnost 

1. Plátce poplatku je povinen správci poplatků ohlásit zahájení činnosti spočívající 
v poskytování úplatného pobytu24 ve lhůtě do 30 dnů od zahájení této činnosti. Poskytuje-
li plátce poplatku úplatný pobyt ke dni účinnosti této obecně závazné vyhlášky, je povinen 
splnit uvedenou ohlašovací povinnost do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této obecně 
závazné vyhlášky. Plátce poplatku je povinen správci poplatků ohlásit ukončení činnosti 
spočívající v poskytování úplatného pobytu do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 
nastala. 

2. Při plnění ohlašovací povinnosti je plátce poplatku povinen sdělit správci poplatku jméno, 
případně 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. Jde-
li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla 
účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatele těchto služeb v zahraničí, 
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.25 Poplatník 
je povinen správci poplatků ohlásit rovněž údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové 
povinnosti, zejména místo a označení zařízení, v němž poskytuje pobyt, včetně 
skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození od poplatku.  

3. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce poplatku povinen tuto změnu 
ohlásit správci poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

 
21 § 3a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
22 § 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
23 § 3f zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
24 § 3a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
25 § 14a odst. 1) písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 23 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku z pobytu činí: 
a) 15 Kč v období od 1.1.2020 do 31.12.2020  
b) 30 Kč v období od 1.1.2021  

za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. 

Čl. 24 
Splatnost poplatku 

Plátce poplatku je povinen odvést vybraný26 poplatek z pobytu správci poplatku nejpozději do 
15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí. 

Oddíl VI. 
Ustanovení společná a závěrečná 

Čl. 25 
Přechodná ustanovení 

1. Splnění ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti před účinností této obecně 
závazné vyhlášky podle dosavadních právních předpisů obce, se považuje za splnění 
ohlašovací povinnosti ke vzniku poplatkové povinnosti podle této obecně závazné 
vyhlášky. 

2. Pro poplatkovou povinnost a práva a povinnosti s ní související, vzniklou přede dnem 
nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, se použije obecně závazná vyhláška 
uvedená v ust. čl. 26 této obecně závazné vyhlášky. 

Čl. 26 
Zrušovací ustanovení 

Ruší se obecně závazná vyhláška města Veltrusy: 
a) č. 2/2016 o místních poplatcích, ze dne 15.6.2016. 

Čl. 27 
Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 
 
 
 
 Ing. Ludmila Hrubešová v. r. Mgr. Filip Volák v. r.  

 místostarostka starosta města 
 
 
 

 

Vyvěšeno: 29. 11. 2019 
Současně zveřejněno na elektronické úřední desce. 
Sejmuto: 15. 12. 2019  

 
26 § 3f odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 1  
obecně závazné vyhlášky města Veltrusy č. 1/2019 o místních poplatcích 
 
Vymezení veřejného prostranství pro město Veltrusy (katastrální území 779873 Veltrusy) 
Veřejným prostranstvím pro město Veltrusy, za jehož užívání se vybírá místní poplatek, se 
rozumí pozemky, které jsou uvedeny v soupisu parcelních čísel v níže uvedené tabulce 
(veřejné prostranství pro dané parcelní číslo se může týkat pouze části pozemku, a to 
v případě, že je tento pozemek veřejně přístupný pouze z části). 
 

2; 114/9; 117/41; 125/85; 200; 399/1; 467/9; 906/4; 1065/20 

3; 114/19; 117/42; 125/106; 208; 399/6; 779/1; 923/1; 1070; 

3/1; 114/28; 117/43; 125/113; 209; 402/1; 779/8; 923/2; 1071; 

4; 114/29; 117/44; 125/118; 216; 402/33; 779/11; 923/3; 1072; 

8; 114/31; 117/46; 125/129; 221; 403/10; 779/14; 923/4; 1073; 

9; 114/32; 117/47; 125/132; 245; 403/21; 780/18; 949/2; 1074/1; 

18; 114/33; 118/1; 125/149; 355/3; 403/38; 781/3; 1054; 1079/1; 

28; 114/38; 118/2; 125/150; 355/7; 403/39; 786/22; 1057; 1079/2; 

32; 114/39 118/6; 125/151; 355/14; 403/41; 790; 1061/1; 1092/1; 

33/1 115/8; 118/7; 125/153; 374; 403/42; 792; 1061/2; 1092/3; 

37; 116/1; 118/9; 125/155; 376/13; 403/45; 792/2; 1061/4; 1094/2; 

39; 116/13; 118/11; 125/158; 378/1; 404/8; 792/3; 1062/1; 1097/1; 

42/15; 116/14; 118/17; 125/166; 384/15; 404/35; 792/10; 1062/2; 1097/3; 

53; 116/20; 118/18; 125/167; 384/24; 406/2; 815/2; 1063/1; 1097/6; 

72; 116/37; 118/19; 128/2; 384/27; 406/3; 815/4; 1064/1; 1097/16; 

73/10; 116/39; 118/20; 128/3; 384/28; 406/25; 815/5; 1064/2; 1097/17; 

78/3; 116/4; 118/21; 129; 384/29; 407/20; 816/2; 1064/3; 1098/1; 

82; 116/43; 119/2; 129/1; 384/33; 407/37; 835; 1064/4; 1098/68; 

87; 116/44 119/24; 129/2; 384/36; 407/38; 836; 1064/7; 1098/108; 

88; 116/46; 119/25; 129/9; 384/37; 407/39; 845/5; 1064/8; 1126; 

90/1; 116/48; 122/1; 131/8; 384/40; 407/40; 848/21; 1064/9; 1141; 

91/1; 117/1; 122/3; 131/13; 384/41; 409/1; 854/1; 1064/10; 1142; 

94; 117/11; 123/1; 132; 384/6; 409/5; 854/2; 1064/11; 1151/1; 

99; 117/24; 124/1; 133/5; 384/53; 410/2; 854/3; 1064/12; 1151/2; 

101/1; 117/25; 124/2; 133/8; 384/59; 410/13; 857/2; 1064/13; 1151/3; 

103; 117/28; 124/15; 134/1; 384/60; 413/22; 860/1; 1064/14; 1164; 

104; 117/29; 125/1; 136/4; 384/65; 411/4; 883/50; 1064/15; 1179; 

107/2; 117/30; 125/2; 138; 384/66; 413/17; 894/1 1064/16; 1189; 

108/5; 117/31; 125/4; 139; 395/6; 414/3; 894/3; 1064/17; 1191; 

109/4; 117/32; 125/5; 140; 395/13; 416/7; 894/11; 1064/18; 1232; 

109/7; 117/33; 125/17; 142; 395/16; 416/11; 896/3; 1065/1; 1292; 

109/11 117/34; 125/27; 143/8; 395/17; 416/13; 900/4; 1065/2; 1293; 

110/6; 117/35; 125/32; 143/25; 395/18; 433/18; 900/9; 1065/3; 1295; 

111/1; 117/36; 125/33; 144; 395/21; 433/25; 900/18; 1065/4; 1325; 

111/27; 117/37; 125/36; 148; 395/22; 433/97; 904/4; 1065/5; 1327; 

112/1; 117/38; 125/72; 148/65; 396/6; 463/55; 904/6; 1065/7; 1428; 

112/23; 117/39; 125/83; 177; 396/7; 463/56; 904/7; 1065/10; 1429; 

114/7; 117/40; 125/84; 189/2; 396/18; 467/5; 906/2; 1065/11; 7702; 

 


