
Město Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou 230, 542 27

datum vyvěšení : 71 .6.2022
datum snesení:

zNAMEN I
nakládat s maj etkem města

V souladu se zákonem č. 12812000 Sb. v platném zněni (Obecní zřuení) oznamujeme, Že Město Pec
pod Sněžkou hodlá nakládat s následujícím majetkem:

Poskytnutí do smluvního užívání (na základě ust. § 1746, odst. 2o zákona Č. 89/2012 Sb.,

občanslcý zákoník ve znění pozdějších předpisů) částí pozemků, resp. staveb:

_ p.č. 644t1_ ostatní plocha, silnice v k.ú. Pec pod Sněžkou (tři místa, kaŽdé o rozměrech 5 x
2,5 m),

_ p.č. 5t1 _ ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou (iedno místo o
rozměrech5x2,5m),

- p.č. 66212 - ostatní plochao ostatní komunikace v k.ú. Pec pod Sněžkou (dvě místa, kaŽdé o

rozměrech5x2r5m),
- stavba horního přemostění na Javoru umístěná na p.p.č. 79311 (pozemek jiného vlastníka)

nezapsaná v KN, (šest míst, každé o rozměrech 6,5 x 4 m),
_ st.p.č. 432 _ zastavéná plocha a nádvoří a p.č, 96913 - ostatní plocha, ostatní komunikace

v k.ú. Velká Úpa II (tři místa, dvé z nich o rozměrech 5 x 2r5 m, třetí o rozměrech 2,5 x 9
m),

_ p.ť. 1190 - ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Vellcí Úpa II (iedno místo o rozměrech 5 x 2,5

m).

Jedná se o šest míst v obci (s jedním až šesti stáními), která budou vyčleněna jako stanoviště vozidel
taxislužby. Stání vozidel taxislužby bude upraveno sprovozovatelem taxisluŽby uzavřenou

zpoplatněnou smlouvou. Stání jednoho vozidla taxislužby (osobní automobil, sněžný skútr, rolba
hágglunds či jiné vozidlo zapsané v evidenci vozidel taxislužby s příslušným označením) bude

zpoplatněno roční částkou ve výši 5.000,-- Kč bez DPH. Výše platby nebude odvislá od frekvence

užívémi stání ani od jeho využiti během roku, ale od počtu vozidel konkrétního dopravce
(konkrétního provozovatele taxislužby) nahlášeného do systému a uvedeného v příslušné smlouvě.

Jednotlivé části pozemků ani konkrétní stání na nich nebudou poskytnuta do lůíváni konkrétním
dopravcům. íJživání stanovišť taxislužby se bude řídit novou OZY o podmínkách užíváni a
provozním řádu stanoviště taxislužby.

Počátek užívání se předpokládá od t5.7.2022, resp. od jiného data vztahujícího se knabytí
účinnosti novéozy.

Jedná se o stání u Lesovny, na ploše u Pizzerie Anděl, na peckém autobusovém nádraŽí, na
horním přemostění Vlčího potoka n3proti Květě na Javoru, v dopravním terminálu a v místě
zbouranóho objektu Uran ve Velké Upě.

podklady ktomuto záměntjsou kdispozici u tajemníka MěÚ, Mgr.Michala Bergera, tel.

4991896114.

Žádosti o užívání, návrhy a připomínky k záméru mohou zájemci předkládat písemnou formou na
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