Příloha č. 2
K Obecně závazné vyhlášce č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Soupis veřejného prostranství v rozmezí od parcely č. 1967 až po parcelu č.2312 v k.ú. Dolní Věstonice

Parcelní číslo pozemku, na němž
se veřejné prostranství nachází

Popis veřejného prostranství

1967

Plocha fotbalového hřiště

1966/1

Trvalý travní porost, okolí fotbalového hřiště

1966/3

Kabiny u fotbalového hřiště
a prostranství kolem kabin

1970

Ostatní plocha u hřiště

372/3

Zahrada směrem od hřiště k OÚ

370/2

Zahrada směrem od hřiště k OÚ

369

Zastavěná plocha a nádvoří
kulturní dům a prostranství kolem

1920/2

Ostatní plocha před vjezdem ke kulturnímu domu

374

Zatravněná plocha u silnice po levé straně
směrem od Obecního úřadu ke kulturnímu domu

1921/1

Komunikace vedoucí ulicí Školní, Pálavskou, Husí
Plácek směrem pod Pálavu, veškeré komunikace v
Této oblasti

239/2

Prostory kolem školy

239/5

ZŠ Dolní Věstonice

237/12

Hřiště za školou

Pálavská

Ulice je součástí parcely 1921/1, kolem hřbitova
směr Pálava, kolem vinic

Husí plácek

součást parcely 1921/1, veškeré veřejné prostranství
na Husím plácku

190

Hřbitov a prostranství kolem něj

1921/32

Komunikace za hřbitovem směr Povodí

1921/31

Cesta kolem hřbitovní zdi směr Povodí

633/15

Cesta kolem hřbitovní zdi směr Povodí

633/7

Cesta kolem hřbitovní zdi směr Povodí

1921/38

Komunikace mezi Bytovým domem u Husího plácku
a domem číslo popisné 24

1848/1

Cesta vedoucí od Husího plácku směrem nahoru k
Povodí Moravy a od Husího plácku, kolem sklepa
manželů Ředinových směr ulice Sklepní

133/3

Břeh u řeky Dyje na ulici Sklepní

134/1

Prostranství na ulici Sklepní před pozemkem 134/2
MUDr. Klanica Karel

133/4

Odtokový kanál na ulici Sklepní vedle č.p.29

136/2

Prostranství na ulici Sklepní u kapličky mezi domy
Č.p. 29 a č.p. 28

135

Prostranství na ulici Sklepní u kapličky mezi domy
Č.p. 29 a č.p. 28

1917/1

Ostatní komunikace, počínaje u pošty směrem dolů,
Směrem dolů v zahradách k č.p. 30
Na Návsi, vedoucí až k č.p. 38

1916/1

Ostatní komunikace, ulice V Zahradách,
která vyúsťuje na ulici Na Návsi, vedoucí až k č.p. 38

1924/8

Komunikace vedoucí směrem ke Strachotínu ul.
Hlavní v blízkosti mostu

1924/7

Komunikace od zastávky směr Strachotín, ul. Hlavní

1924/6

Prostranství před domy od č.p. Hlavní 151 a Na Návsi
č.p. 119

1924/5

Celé prostranství kolem zastávky směr Mikulov

1924/9

Prostranství před domy vymez. od č.p. 131 do č.p.58

338/4

Kanál a pozemek kolem něj u Ubytování Pod Pálavou
Na Návsi směr Strachotín po pravé straně

1927/3

Veřejné prostranství před domy od č.p.41 do č.p. 48 včetně

1927/1

Prostranství od č.p. 12 až po č.p. 20

1924/4

Veřejné prostranství od č.p. 10 do č.p. 148

1

Kostel a prostranství kolem něj-zeleň

1921/1

Část ulice ze směru Školní, směr Na Návsi u Muzea a Pohostinství

1918/1

Cesta kolem starého ramene Dyje od mostu směr hřiště

1938/1

Cesta od řeky Dyje směr ulice Hlavní kolem parcely č.354/3 a č. 357

356

Zatravněné prostranství sousedí s parcelou č. 1938/1

2312

Chráněná krajinná památka zóna II až IV. Směr na Pálavu od Povodí
Nahoru, kolem vinic

