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Město Pec pod Sněžkou
Zastupitelstvo města

O becně záv azná vyh láš ka
o místních poplatcích

Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou se na svém zasedání konaném dne 21.12.2022
usnesením é. 2\22t3t2 usneslo vydat na základě § 14 zákona č, 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích"), a y souladu s §
10 písm, d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona ě.12812000 Sb,, oobcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

čÁsr l.
áxnoní usrlruovENí

čl. t
úvodní ustanovení

Město pec pod Sněžkou zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále také ,,poplatky"):

a) poplatek ze psů,

b) poplatek z pobytu,

c) poplatek za užíváníveřejného prostranství,

d) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města,

Správcem poplatků je Městský úřad Pec pod Sněžkou (dále jen ,,správce poplatku").

čÁsr ll.
POPLATEK ZE PSŮ

čl. z

Poplatník a předmět poplatku

(1) poplatek ze psů platí džitel psa. Džitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na úr:emí města Pec pod Sněžkou (dále jen ,,poplatník").1

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2

čt. s

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnŮ ode
dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsícŮ.

(2) povinnost ohlásit dĚení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku některé dalŠÍ
údaje stanovené v Cl. 26 této vyhlášky.

1 § 2 odst. 1 zákonao místních poplatcích
2 § 2 odst. 2zákona o místních poplatcích



čl. +
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) zajednoho psa

b) za druhého a každého dalšího psa téhož džitele

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let

d) za druhého a každého dalšího psa držitele uvedeného v písm. c)

350 Kč,

500 Kč,

100 Kč,

150 Kč.

(1)

(2)

(3)

čl. s
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, ktený následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

čl. s
osvobození

Od poplatku ze psů je osvobozen džitel psa, kteným je osoba nevidomá, osoba, která je
považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální
služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP|P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis3.

Od poplatku se dále osvobozují:

a) držitelé psů, kteříjsou členy místního mysliveckého sdružení,

b) držitelé psů, kteříjsou registrovanými psovody Horské služby,

c) džitelé služebních psů.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro o§vobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobozenízaniká.4

čÁsr lll.
POPLATEK Z POBYTU

c1.7

Předmět, poplatník a plátce poplatku

(1) 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 svoboda, a pobyt ve zdravotnickém zařízení
poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona
upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.5

(2) Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen ,,poplatník").6

(3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen ,,plátce"). Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka.7

3 § 2 odst. 2zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
5 

§ 3a zákona o místních poplatcích
65 3 zákona o místních poplatcích
7 

5 3f zákona o místních poplatcích
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čl. g

Ohlašovací povinnost
plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování úplatného pobytu. Při plnění ohlašovací povinnosti je plátce povinen

sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v Cl, 26 této vyhlášky.

čI. g

Evidenční povinnosť

(1) plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za kaŽdé zařízeni
nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se
íyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou:

a) den počátku a den konce pobytu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraniěí,

c) datum narození,

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kteným může být

1. občanský průkaz,

2, cestovnídoklad,

3. potvrzení o přechodném pobytu naúzemí,

4, pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,

5. průkaz o povolení k pobytu,

6, průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,

8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo

9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, prŮkazně, přehledně,
srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z ěasového hlediska,

(4) plátce je povinen uchovávat evidenění knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního
zápisu.

čl. to
Evidenění povinnost ve zjednodušeném rozsahu

(1) plátce, ktený jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkŮm
této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud

a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a

b) oznámí zámér plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnŮ
přede dnem zahájeni poskytování pobytu správci poplatku,

(2) plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníkŮ akce,
ktelým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň Údaje o

a) dni počátku a dni konce konání této akce,

8 
§ 39 zákona o místních poplatcích



b) názvu a druhu této akce, a

c) jednotlivýchzařízeních nebo místech, ve ktených se bude pobyt poskytovat,

(3) Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve
zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1.

Ozákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce
poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm, b),

(4) Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou
pouze

a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a

b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kteným byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného
poplatku v členění podle

1. dne poskytnutí pobytu,

2. zařízení nebo místa, ve ktelých byl pobyt poskytnut, a

3. důvodu osvobození.

čl. tt
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 25 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

čl. tz
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dubna (vždy za lV. čtvrtletí
předchozího kalendářního roku azal. čtvrtletí příslušného kalendářního roku) a do 15, října (vždy
za ll. a lll. čtvrtletí příslušného kalendářního roku).

čl. tg
osvobození

Od poplatku z pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místních poplatcích.g

čÁsr v.
PoPLATE Kz^ UŽÍvAnÍ veŘelnÉno pnosTRANsTVi

čl. t+

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství, ktelým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařizení 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 děl.í0

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí tyzické i právnické osoby, které užívají
veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen ,,poplathík";.tt

9 § 3b zákona o místních poplatcích
10 § 4 odst" 1 zákonao místních poplatcích
11 5 4 odst. 2zákona o místních poplatcích
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(1)

(2)

(1)

čl. to
Veřeiné prostranství

poplatek podle této vyhlášky se platí za uživání veřejných prostranstvÍ, která jsou uvedena
jmenovitě v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

čl. ts
Ohlašovací povinnost

poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku

nejpozději is on,:r před zahájením užívání veřejného prostranství, další údaje rozhodné pro

stáhoveni poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a_výměru uŽiváni
veřejného prostranství. V případĚ užíváni veřejného prostranství po dobu 2 dnŮ a kratŠÍ je

povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahdjeni uŽÍvání veřejného
prostranstvi, potuo tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je

poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další Údaje stanovené v Čt, Z6 teto

vyhlášky.

čt. tl
Sazba poplatku

Sazba poplatku éiní zakaždý i započatý m2 akaždý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařizení sloužících pro poskytování sluŽeb 10 KČ

b) za umístěnídočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč

c) za umístěn í zařízení sloužících pro poskytování prodeje 1 00 Kč

d) za provádění výkopových prací 5 Kč

e) za umístění stavebníh o zařízení 5 Kč

f) za umístění reklamníhozařízení 100 Kč

g) za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč

h) za umístění zařízení cirkusů

i) za umístěnískládek

j) zavyhrazenítrvalého parkovacíhomísta

k) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

l) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

m) zaužívání veřejného prostranství pro reklamní akce

n) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby

filmových a televizních děl

(2) Město stanovuje poplatek roční paušální částkou takto.

a) zavyhrazenítrvalého parkovacího místa pro vozidlo TAXI

b) zavyhrazení trvalého parkovacího místa TAXI koňský povoz

c) zavyhrazenítrvalého parkovacího místa TAxl 1 vagon vláčku

d) umístěnídočasné stavby pro poskytování prodeje

e) umístění reklamního zaYízení do 2 m2

0 umístění reklamního zařizení nad2m2

. 10Kč
10 Kč

10 Kč

10 Kč
, 10Kč

10 Kč

10 Kč

3.000 Kč

1.500 Kč

6.000 Kč

3.000 Kč

1.000 Kč

2.000 Kč.



(3) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí

poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle Čl. 26 odst. 1.

čI. tg
Splatnost poplatku

(1) Poplatek ve výši stanovené podle ČL ll odst. 1 je splatný:

a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení
užív ání veřej ného prostra nství,

b) při užívání veřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení
užív ání veřej ného prostranství.

(2) Poplatek ve výši stanovené podle Čt. ll odst. 2 je splatný do 31. prosince příslušného
kalendářního roku.

(3) Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

čl. tg
osvobození

(1) Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo
zTPlP,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na
charitativní a veřejně prospěšné účely.12

(2) Od poplatku se dále osvobozuje

a) uživání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, na nichž není
vybíráno vstupné,

b) užívání veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce pořádané městem Pec pod
Sněžkou, SDH Pec pod Sněžkou, ZŠ a MŠ Pec pod Sněžkou, .TJ Slovan Pec pod
Sněžkou, Horskou službou a Sdružením cestovního ruchu a propagace v Peci pod
Sněžkou, o.s.,

c) uživání veřejného prostranství jejich vlastníky,

d) užíváni veřejného prostranstvíjeho uživatelem na základě soukromoprávní smlouvy,

e) užívání veřejného prostranství organizacemi, v nichž má město Pec pod
Sněžkou majetkový podíl, případně fyzickými nebo právnickými osobami, které
provádějí práce související s údžbou majetku města nebo investiční akce
spolufinancované nebo zadávané městem nebo jím zřízenými organizacemi,

f) užívání veřejného prostranství subjektem, ktený realizuje stavbu ve veřejném
zájmu (např. stavba či oprava veřejných komunikací, mostů apod.) a současně
jako nekomerčně provozovanou stavbu13.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.la

12 § 4 odst, 1 poslednívěta zákona o místních poplatcích
13 nejedná se o stavu např. plynovodů, vodovodů, kanalizací, elektrické distribučnísoustavy, sdělovacích
kabelů, rozvodů technického zasněžování apod.

1a § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
6



čÁsr v.
popLATEK zA povolení K vJEzDU s MoToRorrÝu VozIDLEM

Do vyBRAruÝcn nnísr n čÁsrí nlĚsr

čl. zo
Předmět poplatku a poplatník

(1) Poplatek se vybírá za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí
města (dále jen "vybraná místa") v rámci vnitřního ochranného pásma Krkonošského
národního parku, do ktených je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

(2) Poplatek platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu
s motorovým vozidlem do vybraných míst (dále jen ,,poplatník").15

čl. zt
Vybraná místa

Vybraná místa podléhající poplatku, do kte4ých je jinak vjezd zakázán dopravní značkou ,,Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel" s dodatkovou tabulkou ,,Mimo povolení Správy KRNAP a MěÚ
Pec pod Sněžkou", jsou vyznačena v mapě, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.

čl. zz
Ohlašovací povlnnost

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost podle Čl. ZO této vyhlášky nejpozději při podání
žádosti o povolení k vjezdu. Při ohlášení je poplatník povinen sdělit zejména počet a označení
vozidel, pro která je povolení k vjezdu vydáváno, dobu, na kterou je povolení vydáváno, včetně
údaje dokládajícího případný nárok na osvobození od poplatkové povinnosti. Poplatník je dále
povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v Čt. zo této vyhlášky.

čI. zs
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí:

a) zavozidlo akaždý započatý den 100 Kč,

b) paušální částka zavozidlo a rokz důvodu dojíždění do zaměstnání, 200 Kč,

c) paušální částka zavozidlo a rok v ostatních případech 1.000 Kč,

d) paušální částka zavozidlo (ubytované osoby) na 8 dnů 200 Kč.

(2) Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální částky sdělí
poplatník správci poplatku v rámci ohlášení db Čl. 26 odst. 1,

čl. zl
Splatnost poplatku

(1) Poplatek podle Čt. ZSje splatný současně s vydáním povolení.

(2) Kromě způsobů placení stanovených daňovým řádem16lze poplatek platit prostřednictvím
platebního automatu17. V tomto případě je den platby shodný se dnem provedení platby.

ls 5 10 odst. ,| zákona o místních poplatcích
16 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
17 umístění platebních automatů na území města je zveřejněno na webových stránkách města
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(1)

čl. zs
osvobození

(1) Poplatek neplatí fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě,
osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti, a dále osoby, které ve vybraném místě
užívqí nemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou
džiteli průkazu ZTP nebo ZTPlP a jejich průvodci.18

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) vozidla integrovaného záchranného systému, zdravotní služby, Horské služby, Městské
policie Trutnov,

b) vozidlapohřebníslužby,

c) vozidla oprávněné osoby podle zvláštního zákona1g, která zajištují nakládání s odpady,

d) vozidla Správy Krkonošského národního parku,

e) vozidla města Pec pod Sněžkou.

(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.2o

čÁsr vl.

SPOLEČNÁ n ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

čl. zs
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede21

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, by|-|i přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doruěování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce či poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti poplatku (např, stáří a
počet držených psů, období roku, v nichž poskytuje pobyt) včetně skutečností
zakládalících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.

Poplatník nebo plátce, ktený nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnce v
tuzemsku pro doručov ání.22

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala,23

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 1 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktený může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední
desce.2a

ta § 10 odst. 1 věta druhá a třetí zákona o místních poplatcích
19 zákon č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně něktených dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
20 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
21 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
22 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
23 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
2a § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

(2)

(3)

(4)
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čl. zl
Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výŠi, vym_ěří správce
poplatku poplaiek piatebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem,25

(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výŠi, vyměří mu

správce popiatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.26

(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatkŮ mŮŽe správce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho

osud,27

čl. zg
přechodné ustanovení

poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.

ěl. zg

zrušovací ustanovení

Ruší se obecně závaznávyhláška o místních poplatcích ze dne 7.9.2022.

čl. go

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2023.

llona Karlíková v.r.

místostarosta starostka

příloha č. 1 - výčet veřejných prostranství, jejichž zvláštní užívání je zpoplatněno

Příloha é.2 _ mapa s vyznačením vybraných míst se zákazem vjezdu

25 § 11 odst. 1zákona o místních poplatcích
26 § 

,l 1 odst. 2zákona o místních poplatcích
27 § 11 odst, 3 zákona o místních poplatcích
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příloha č. í obecně závazné vvhláškv města pece pod sněžkou o místních poplatcích

Vymezení veřejného prostranství (Čl. í5 vyhlášky)

katastrální území Pec pod Sněžkou

pozemky p.č.:

st.27, st.207, st,236, st.266, st.292, st.317, st,323, st.392, st.399, st.494, st.498, st,
559, st.560, st.614, st, 62411, st.625, 5l1,5l2,712, 1317,1318, 1319, 13113, 13115, 13,116,
13,1l, 1911, 2213, 22110, 22115, 2513, 2516, 2611, 26118, 2911, 3912, 4014, 4015, 4016, 4612,
46119, 5213, 6917, 8412, 8713, 8715, 87l21, 87l23, 87l25, 87129, 9011, 9413, 104110, 10912,
11011, 11015, 111110, 111139, 11316, 11912, 12011, 12416, 13414, 13911, 139/5, 155113,
155118, 155121,155131, ,t55/55, 16314, 17816, 185/6, 18517,185123,222111,222113,22419,
312,31314, 313/6, 326112,33312,333/3, 351/6, 37812,378113,378143,378146,378147,
378/55, 378/80, 3781104, 43214, 43413, 44818, 448113, 448116, 448123, 449112, 47811, 47812,
47816, 478113, 478122, 47915, 50512, 5Q6l2, 50812, 55117, 639, 64411, 64412, 64413, 64414,
64415, 644116,646,65111,65112,651/5, 651/10, 65812,658/3, 66212,66411,668/1, 66812,
680/1, 68012,68014,690/1, 698/1 ,69812,71ol1,71012,714,733,74711,763, 766, 76711,
776, 780129, 797l1,79912, 79913,79914, 79917 , 800/1 , 80012, 800/6, 800/8, 800/,t 1 , 845, 849,
868, 870/1 ,87012,87017,874,910, 963, 965.

katastrální území Velká Úpa l

pozemky p.č.:

st. 39, st.44, st.204, st.241,7l5,18114,48,1O1, 103, 104,105, 119l2,15012,,t50/5, 150/6,
15311, 15313, 15511, 166, 17613, 187 , 189, 1 9012, 19211, 19213, 211 , 225117 , 225118, 22811 ,

22812,23112,27412,29312,303/3, 319/3, 31914,319/10, 319111,32111,32213,33217,501,
50412, 506, 51 0, 52913, 545, 589129, 590/,1 , 592, 595, 600/4, 600/5, 600/6, 600/8, 600/10,
600/11, 600/12, 60111,60211, 603/1 , 623130,623150,633, 660.

katastrální územíVelká Úpa ll

pozemky p.č.:

st.210, st.235, st.293, st.308, st,353, st.364, st.379, st.380, st.381, st.382, st.431, st.
432, st. 442,9, 12, 48, 5511, 5512,9212,9214,9512, 10712, 10713, 14913,26612,270,296,
305/6, 316, 319l1,322,325,38512, 389, 39413,410,411,41313,42111,52215,529111,
529112,529113,529114,533i3, 53314,533/5, 533/6, 55212,55512,589, 595/2, 596, 597, 606,
608/1, 61011, 61012, 61 1, 636/1 , 63612, 66415, 67016, 680/6, 689, 70012, 7o5l4, 719, 72ol2,
726, 73016, 73017 , 731l20, 731126, 736, 73911 , 74812, 74914, 76114, 76115, 76117 , 76211,
76215, 764110, 764124, 76611 , 766117 , 766120, 766121 , 78411, 78412, 786, 83012, 86211,
864t2, 889t7, 911t8, 963/,l, 969/3, 969t4, 971l32, 971t35, 971t7o, 971t72, 971t87, 971t95,
104512, 1046, 1048, 105114, 1084, 1085, 1086/,1, 108612, 1089/3, 108914, 1089112, 1090,
1094, 1095/1, 109512,1095/3, 109514, 1097,1098/1, 109812, 11ool1,11o2l1,11o2l2, 11o4,
1106, 112611, 1127, 112911, 112913, 112914, 113011, 113112, 113211, 113217, 1132112,
113412, 113712, 113814, 1142, 114512, 1152, 1154, 1,158/9, 1158121, 1158123, 1158125,
1158128, 1170,1190,



příloha č. 2 obecně závazné wh!áškv města pece pod sněžkou o místních poplatcích

Vybraná místa pro zpoplatněný viezd motorových vozidel (Č1.21vyhlášky)

v Peci pod Sněžkou:

1) MK od mostu Zelený potok směrem do místních částí města zahrnutých do vnitřního
ochranného pásma KRNAP - Poustevník, Vysoký svah, Lučiny, Zahrádky, Hnědý
vrch, Javor, Stráň

2) MK (silnice) od parkoviště Bystřiny k Lesovně - místní část Úpské údolí

ve Velké Úpě:

3) MK od čp. 185 (bývalé zdravotní středisko) směrem do místních částí města
zahrnutých do vnitřního ochranného pásma KRNAP - Klausenwald

4) MK od křižovatky u čp. 132 (Uran) směrem do místních částí města zahrnutých do
vnitřního ochranného pásma KRNAP - Prostřednívýsluní, Zadní výsluní, Zlebský důl,
Přední výsluní, Janovy boudy

5) MK od čp.240 (Staný mlýn) směrem do místních částí města zahrnutých do vnitřního
ochranného pásma KRNAP - Hlušiny

6) MK od křižovatky u čp. 260 (Alamo) směrem do místních částí města zahrnutých do
vnitřního ochranného pásma KRNAP - Vavřincův důl, l,{lušiny, Schneiderova stráň

zákres v mapě


