
PŘÍLOHA č. 1 NAŘÍZENÍ M ĚSTA PECE POD SNĚŽKOU č. 2/2004  
vymezení oblastí města dle § 1 nařízení 
 
 
Stání silničního motorového vozidla je možné pouze na těchto úsecích místních komunikací: 
 
kat. území Pec pod Sněžkou 
 

- úsek od křižovatky u Hospody Na Peci k mostu přes Zelený potok  
- úsek od mostu přes Zelený potok na křižovatku u Základní školy vč. obou slepých 

místních komunikací na Malé pláni (od mostu doleva až k čp. 282 a od mostu doprava až 
k čp. 267)  

- úsek od křižovatky u Základní školy ke křižovatce mezi hotely Hořec a Krokus 
- úsek od křižovatky u Hospody Na Peci k začátku řadových garáží v Úpském údolí 

 
 
kat. území Velká Úpa I 
 

- úsek spojovací místní komunikace kolem kostela ve Velké Úpě v celém rozsahu  
 
 
kat. území Velká Úpa II 
 

- označené parkovací stání u masny U Rapanů vedle hlavního parkoviště 
- označené parkovací stání u požární zbrojnice  

 
Všechny úseky jsou vyznačeny ve zvětšené kopii mapy čísel popisných, která je součástí 
přílohy.  
 
 
 
PŘÍLOHA č. 2 NAŘÍZENÍ M ĚSTA PECE POD SNĚŽKOU č. 2/2004  
cena parkovací karty (PK) 
 
 
Cena PK je stanovena takto: 
50,-- Kč za první a druhou PK vydanou pro konkrétní nemovitost s přiděleným čp., event.  
              označenou číslem stavební parcely   
500,-- Kč za každou další PK vydanou pro konkrétní nemovitost s přiděleným čp., event.  
              označenou číslem stavební parcely   
 
PK jsou vydávány ve vazbě na konkrétní nemovitost s přiděleným čp., event. označenou číslem 
stavební parcely.  
 
Držitel PK je oprávněn zakoupit max. 2 PK za cenu 50,-- Kč pro stání silničních motorových 
vozidel zajišťujících obslužnost jedné nemovitosti s přiděleným čp., resp. označené číslem 
stavební parcely.      
 
Platnost PK je vždy jeden kalendářní rok.  
 
PK může být vydána pro více silničních motorových vozidel specifikovaných registračními 
značkami. Výčet registračních značek musí být na PK uveden.  



V případě ztráty PK bude náhradní PK vydána za cenu 500,-- Kč.  
 
Cena stání – parkovací automat – první hodina – 20,-- Kč  
                                                      další každá započatá hodina – 20,-- Kč 
Minimální poplatek činí 20,-- Kč.  
 
 
 
PŘÍLOHA č. 3 NAŘÍZENÍ M ĚSTA PECE POD SNĚŽKOU č. 2/2004  
vzor parkovací karty (PK)  
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PŘÍLOHA č. 4 NAŘÍZENÍ M ĚSTA PECE POD SNĚŽKOU č. 2/2004  
počet a umístění parkovacích automatů 
 
Parkovacích automatů a k nim vyhrazených placených parkovišť je v Peci pod Sněžkou pět.  
 
V Peci pod Sněžkou:  1) před Hospodou Na Peci na p.p.č. 662/2 
                           2) před MěÚ na p.p.č. 662/2  
                                    3) před objektem DO Růženka na p.p.č. 662/2 a 789 
                                    4) před býv. objektem O.K. Služeb na p.p.č. 5/1.  

 
 
Ve Velké Úpě:            1) před býv. hasičskou zbrojnicí na p.p.č. 762/1 
 
 
 
 


