Město Pec pod Sněžkou
Zastupitelstvo města
Obecně záv azná vy h láš ka
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou §e na svém zasedání konaném dne 7,9,2022 usnesením č.
202213413 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb,, o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o místních poplatcích"), a vsouladu s § 10 písm, d) a § 84
odst.2 písm. h) zákonač.12812000 Sb., oobcích (obecní zřizení), veznění pozdějších předpisů,
tuto obecné závaznou vyhlášku (dále jen ,,vyhláška"):

cAsT

I.

zÁKLADNí usrnnoveni
čl. t
úvodníustanovení
(1)

(2)

Město Pec pod Sněžkou zavádi touto vyhláškou tyto místnípoplatky (dále také,,poplatky"):

a)
b)
c)
d)

poplatek ze psů,
poplatek z pobytu,
poplatek za uživáníveřejného prostranství,
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částíměsta,

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

čÁsr tt.

(1)
(2)

POPLATEK ZE PSŮ
čl. z
Poplatník a předmět poplatku
Poplatek ze psů platí držitel psa, Držitelem je pro účelytohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na územíměsta Pec pod Sněžkou (dále jen ,,poplatník").1
Poplatek ze psů se platíze psů starších 3 měsíců.2

čl. e

(1)
(2)
(3)

1

2

Ohlašovací povinnost
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 staršíhotří měsíců,
Povinnost ohlásit drženípsa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku některé další
údaje stanovené v Čt,ZO této vyhlášky.

§ 2 odst" 1zákona o místníchpoplatcich
§ 2 odst, 2zákana o mistnich poplatcích

čl. +
Sazba

poplatku

l

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa

b)
c)
d)

350 Kč,

za druhého a každéhodalšího psa téhoždžitele

za psa,jehož džitelem je osoba starší65

let

za druhého a každéhodalšíhopsa držitele uvedeného v písm.

500 Kč,

c)

100 Kč,
,l50
Kč,

čl. s

(1)
(2)

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušnéhokalendářního roku.

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

čl. s

(1)

(2)

(3)

osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel 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 ZTPIP, osoba provádějící výcvik psů

určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost dženía používánípsa zvláštní právní předpis3.
Od poplatku se dále osvobozují:

a)
b)
c)

držitelé psů, kteříjsou členy místníhomysliveckého sdružení,
držitelé psů, kteříjsou registrovanými psovody Horské služby,
držiteléslužebních 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
čt. z

(1)

Předmět, poplatník a plátce poplatku
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvajícínejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů
u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na
základě zákona omezována osobní svoboda,
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.s

a

(2)
(3)
3

a

Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen ,,poplatník").6
Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen ,,plátce"), Plátce je povinen
vybrat poplatek od poplatníka.i

§ 2 odst, 2zákona o místníchpoplatcích
§ 14a odst, 6 zákona o místníchpoplatcích

§ 3a zákona o mistních poplatcích
§ 3 zákona o místníchpoplatcích
7
5 3f zákona o místnich poplatcích
5

6

2

čl. g

Ohlašovací povinnost

*

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášenínejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti
spočívajícív poskytování úplatného pobytu. Při plnění ohlašovací povinnosti je plátce povinen
sdělit správci poplatku některé dalšíúdaje stanovené v Cl. 26 této vyhlášky.

čl. g
Evidenčnípovinnosť

(1)

plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za kaŽdé zařizeni
nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt, Do evidenční knihy zapisuje údaje týkajícíse
fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt,

(2)

Údaji podle odstavce

a)
b)
c)
d)

1

jsou:

den počátku a den konce pobytu,

jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa
v zahraničí,
datum narození,

čísloa druh průkazu totožnosti, kteqým můžebýt
1. občanský průkaz,

2. cestovni doklad,
3, potvrzení o přechodném pobytu na území,
4. pobytová karta rodinného příslušníkaobčana Evropské unie,
5. průkaz o povolení k pobytu,

6, průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

(3)
(4)

e)

7, průkaz o povolení k trvalému pobytu,
8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasnéochrany, a
výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

Zápisy

do evidenčníknihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně,

srozumitelně, způsobem zaručujícímtrvalost zápisů a musí být uspořádány postupně
z časovéhohlediska.
Plátce je povinen uchovávat evidenčníknihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního
zápisu
čI. to

(1)

Evidenění povinnost ve zjednodušeném rozsahu
Plátce, kteriý jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkŮm
této akce, můžeplnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud

a)
b)

(2)

§

oznámí zámér plnit evidenčnípovinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnŮ
přede dnem zahďjení poskytování pobytu správci poplatku,

akce,
Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodnípředpokládaný počet účastníků
ktelým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovníakci alespoň Údaje o

a)

8

důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkůmtéto akce, a

dni počátku a dni konce konání této akce,

39 zákona o místníchpoplatcich

b)
c)

názvu a druhu této akce, a

jednotlivýchzařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt PoskYtovat,
Správce poplatku rozhodnutím zaiáže plátci oznámelé plnění evidenČníPovinnosti ve
splněni podmínek Podle odstavce 1.
zjednodušeňém rozsahu, nelze-li předpokládat
-ve
zjednodušeném rozsahu rozhodne sPrávce
Ó zákazu plnění evidenčnípovinnosti
podle odstavce 1 písm, b),
't5
oznámení
dnů ode dne
poplatku nejpozději do
při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušenémrozsahu se v evidenČníknize vedou
pouze
a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
b) souhrnné údaje o počtu účastníků,ktelým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného
poplatku v členěnípodle

(3)

(4)

1. dne poskytnutí pobytu,

2. zařízení nebo místa, ve

ktených byl pobyt poskytnut, a

3. důvodu osvobození.
él. tt
Sazba poplatku
jeho PoČátku,
Sazba poplatku činí20 Ké za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne

čl. tz
Splatnost poplatku
plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 1,5, dubna (vŽdY za lY,. Čtv{leJÍ
předchozího xalendářňino ioxu azal. čtvrtletípříslušnóho kalendářního roku) a do 15, října (vŽdY
zall. a lll. čtvrtletípříslušnéhokalendářního roku).

čl. tr
osvobození
od poplatku z

pobytu jsou osvobozeny osoby vymezené v zákoně o místnich PoPlatcích.

čÁsr v.

PoPLATE Kz^ vŽiv^ruÍ vrŘe.lruÉno pnosTRANsTVí

d.u

Předmět poplatku, poplatník

užíváni veřejného prostranství se vybírá za zvláštní uŽÍvání veřejného
prostranství, kteným se rozúmíprovádění výkopových praci, umístění doČasných staveb a
Žařízeni sloužícíbhpro poskytování prodeje a služeb, pro umístěnístavebnich nebo
reklamních zařizení, zaYizení'cirkusů,lunaparků a jiných obdobných atrakcÍ, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uživánítohoto prostranství Pro kulturnÍ,

za

(1)

poplatek

(2)

sportovní á reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl,10
poplatek za užívániveřejného prostranství platí fyzické i právnické 9s99y, které uŽÍvají
veřejné prostranství způso-bem uvedeným v odstavci 1 (dále jen ,,poplatník"),11

n
10
11

§

3b zákona o místníchpoplatcích

§ 4 odst. 1 zákonao místníchpoplatcich
§ 4 odst, 2zákona o místníchpoplatcích

4

čl. ts

Veřejné prostranství

.

Poplatek podle této vyhlášky se platí za uživáníveřejných prostranství, která jsou uvedena

jmenovitě v příloze č. 1, která je nedílnou součástítéto vyhlášky.

čl. ts

(1)

(2)

Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užíváníveřejného prostranství správci poplatku
nejpozději 15 dnů před zahájením užíváníveřejného prostranství, dalšíúdaje rozhodné pro
stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání
veřejného prostranství. V případě užíváníveřejného prostranství po dobu 2 dnů a kratšíje
povinen splnit ohlašovacípovinnost nejpozději v den zahá4eni užíváníveřejného
prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je
poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíženásledující pracovní den.

Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé dalšíúdaje stanovené v Čt,ZO této
vyhlášky,

č1.1z

(1)

Sazba poplatku
Sazba poplatku činízakaždý i započatý m2 akaždý i započatý den:
a) za umístěnídočasnýchstaveb azařízeni sloužících,proposkytování služeb 10 Kč

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

100 Kč

za umístěnízaYízenísloužícíchpro poskytování prodeje

5Kč
5Kč

za provádění výkopových prací
za umístěnístavebního zaťízení

100 Kč

za umístěníreklamníhozařízení
za umístěnílunaparků a jiných obdobných atrakcí

10 Kč

"

za umístěni zařízeni cirkusů
za umístěnískládek

(2)

,t0

Kč

10 Kč
10 Kč

zavyhrazení trvalého parkovacího místa

za užíváníveřejného prostranství pro kulturní akce

,

za užívániveřejného prostranství pro sportovní akce

m) za užíváníveřejného prostranství pro reklamní akce

n)

10 Kč

za umístěnídočasnýchstaveb sloužícíchpro poskytování prodeje

10 Kč

10Kč
10 Kč

za'užíváníveřejného prostranství pro potřeby tvorby
10 Kč

filmových a televizních děl

Město stanovuje poplatek ročnípaušální částkou takto:

a)
b)
c)
d)
e)
0

zavyhrazenítrvalého parkovacího místa pro vozidlo TAX|
za vyhrazení trvalého parkovacího místa TAX| koňský povoz

3.000 Kč

zavyhrazenítrvalého parkovacího místa TAX|

6.000 Kč

1 vagon

vláčku

1,500 Kč

umístěnídočasnéstavby pro poskytování prodeje

3.000 Kč

umístěníreklamního zařízeni do 2 m2

1.000 Kč

umístěníreklamního zařizení nad2

m2

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.

čl. tg

(1)

(2)
(3)

(1)

SpIatnost poplatku
Poplatek ve výši stanovené podle

Čt.ll odst.

1

je splatný:

a)

při užíváníveřejného prostranství po dobu kratší5 dnů nejpozději

b)

při užíváníveřejného prostranství po dobu 5 dnů nebo delšínejpozději v den ukončení
užíváni veřej né ho prostranství,

v

den zahájení

užíváníveřej ného prostranství,

poplatek ve výši stanovené podle ČL ll odst. 2 je splatný do 3'|. prosince příslušného
kalendářního roku.
Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem,
ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíženásledující pracovní den.

čl. tg
osvobození
Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu,'která je držitelem průkazu ZTP nebo

zTPlP,

b)

(2)

z

Od poplatku se dále osvobozuje:

a)

c)
d)
e)
0

12

užíváníveřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce, na nichž není
vybíráno vstupné,
uživáni veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce pořádané městem Pec pod
Sněžkou, SDH Pec pod Sněžkou, ZS a MS Pec pod Sněžkou, TJ Slovan Pec pod
Sněžkou, Horskou službou a Sdružením cestovního ruchu a piopagace v Peci pod
Sněžkou, o.s.,
užíváníveřejného prostranství jejich vlastníky,
užívániveřejného prostranstvíjeho uživatelem na základě soukromoprávní smlouvy,

užíváníveřejného prostranství organizacemi, v nichž má město Pec pod
Sněžkou majetkový podíl, případně fyzickými nebo právnickými osobami, které
pr:ovádějí práce souvisejícís údržboumajetku města nebo investičníakce
spolufinancované nebo zadávané městem nebo jím zřizenými organizacemi,
užíváníveřejného prostranství subjektem, kteqý realizuje stavbu ve veřejném
zájmu (např. stavba či oprava veřejných komunikací, mostů apod.) a současně

jako nekomerčně provozovanou stavbu13

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobozenízaniká,la

§ 4 odst. 1 poslednívěta zákona o místníchpoplatcích

nejedná se o stavu např. plynovodů, vodovodů, kanalizací, elektrické distribuční soustavy, sdělovacích
kabelů, rozvodů technického zasněžování apod.

13

14

na

charitativní a veřejně prospěšné účely.12

b)

(3)

akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden

§ 14a odst, 6 zákona o místníchpoplatcích

čÁsr v.

popLATEK zA povoleruí K VJEZDU s MoToRoyým Vozlt}LEM
Do vyBRAttÝcH uisr n čÁsrínnĚsr
čt. zo
Předmět poplatku a poplatník
(1)

(2)

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,
poplatek platí íyzická 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 podléhajícípoplatku, do kterlých je jinak vjezd zakázán dopravní značkou ,,Zákaz
vj'ezdu všech motorovýóh vbzidel" s dodatkovou tabulkou ,,Mimo povolení Správy KRNAP a MěÚ
Pec pod Sněžkou", jsou vyznačena v mapě, která je přílohou č. 2 této vyhlášky.
él. zz

Ohlašovací povinnost
poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost podle Čt. Z0 této vyhlášky nejpozději při podání
žádosti o povolení k vjezdu, Při ohlášeníje 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 dalšíúdaje stanovené v Cl. 26 této vyhlášky,

čl. zs

(1)

(2)

Sazba poplatku
Sazba poplatku činí:

a)
b)
c)
d)

100 Kč,
zavozidlo akaždý započatý den
paušální částka zavozidlo arokz důvodu dojížděnídozaměstnání 200 Kč,

případech
paušální částka za vozidlo (ubytované osoby) na 8 dnů

paušální částka zavozidlo a rok v ostatních

1.000 Kč,
20O Kč.

Volbu placení poplatku paušální částkou včetně výběru varianty paušální Částky sdělí
poplatník správci poplatku v rámci ohlášení dle čl. 26 odst, 1.
ét.

(1)
(2)

ls

zl

Splatnost poplatku
Poplatek podle Čt. Zg je splatný současně s vydáním povoleni.

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

5 10 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
žákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
17
umístěníplatebních aútomatů na územíměsta je zveřejněno na webových stránkách města

16

c!.25

Osvobození

(1)

(2)

l
Poplatek neplatí fyzické osoby přihlášené nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě,

osoby jim blízké,manželétěchto osob a jejich děti, a dále osoby, které ve vybraném místě
užívajínemovitost k podnikání nebo veřejně prospěšné činnosti nebo osoby, které jsou
držiteli průkazu ZTP nebo ZTPlP a jejich průvodci.18
Od poplatku se dále osvobozují:

a)

b)
c)
d)
e)
(3)

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

vozidlapohřebníslužby,
vozidla oprávněné osoby podle zvláštního zákona1g, která zajištujínakládání s odpady,
vozidla Správy Krkonošského národního parku,
vozidla města Pec pod Sněžkou,

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká,20

čÁsr vl.
SPOLEČNÁ n ZÁVeREČNÁ USTANOVENÍ
čl. zs
Společná ustanovení k ohlašovaci povinnosti
(1)

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 dalšíadresu pro doručování;
právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,

b)

(2)

číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
sluŽeb v zahraničí,uživaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případé,že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostíplátce či poplatníka,
c) dalŠÍÚdaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti poplatku (např. stáří a
poČet drŽených psŮ, období roku, v nichž poskytuje pobyt) včetně skutečností
zakládďlicich vznik nároku na případné osvobození od poplatku.
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na územíčlenského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajůpožadovaných v odstavci 1 adresu svého zmocněnee v
tuzemsku pro doručováni.22

(3)

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

(4)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 1 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, ktelý může
správce poplatku automatizovaným zpŮsobem zjistit z rejstříkůnebo evidencí, do nichž má
zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku na své úřední
desce.2a

te

5 10 odst. 1 věta druhá a třetí zákona o místníchpoplatcích
zákon č.18512001 Sb., o odpadech a o změně něktených dalšich zákonů, ve znění pozdějších předpisů
20
§ 14a odst. 6 zákona o místníchpoplatcích
21
§ 14a odst, 2 zákona o místníchpoplatcích
22
§ 14a odst. 3 zákona o místníchpoplatcích
23
§ 14a odst. 4 zákona o místníchpoplatcích
24
5 14a odst. 5 zákona o místníchpoplatcích
19

8

čl. zl

Navýšenípoplatku

t

(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem,25

(2)

Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem k příméúhradě,26

(3)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můžesprávce
poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníje příslušenstvím poplatku sledujícím jeho
osud.27

čl. zg
přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnostitétovyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.

čl. zs
zrušovacíustanovení
Rušíse:

a)
b)

obecně závazná vyhláška č, 1l2O19 o místníchpoplátcích ze dne 13.11,2019 a
obecně závazná vyhláška č. 112021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č,1i2a19
o místníchpoplatcích ze dne 15,12.2021.

čl. oo
Účinnost
Tato obecn é závazná vyhláška nabývá účinnostidnem 1 .10.2022.

ln§. Zdeněk Virt

Alan Tomášek

místostarosta

starosta

Příloha č. 1 - výčet veřejných prostranství, jejichž zvláštní užíváníje zpoplatněno
Příloha č. 2 * mapa s vyznačenímvybraných míst se zákazem vjezdu

§ 11 odst. 1 zákona o místníchpoplatcích
§ 11 odst. 2zákona o místníchpoplatcích
zz 11 odst. 3 zákona o rrrístníchpoplatcích
5
25
26
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příloha č. 1 obecně závazné whláškv města pece pod sněžkou o místních poplatcích
Vymezení veřejného prostranství (Čl. 15 vyhláštqy)
katastráln i územi 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.624/t,st.625,5l|,5l2,712, l3l5, l3l7,I3l8, l3ll0, I3l13, I3l15, l9l1,2213,
22/15, 22lI8, 25/3, 25/6, 26lI, 26118, 29/I, 3912, 4014, 4612, 46119, 52/3, 6917, 8412, 8713, 8715,
87l21,87123,87l25,87l29,90lI,9012, I04lI0, 110/1, ll0/5, 111/l0, |1316, tl9l10, I20lI,
l2lll0,I24l23,I34l4,136lI, 13612, l39ll, I39l5, $5ll3, 155/18, 155l2l, |55l3l, I55l55,16314,
17816, t85l6,185l23, I8517, 18615,222/8,22219,222lI1,222l13,22419,3I2,3t3l4,31316,33312,
33313,35ll6,378l2,378l13,378143,378146,378147,378155,378/80,43214,43413,44818,448l13,
448116, 448123, 449ll2, 478lI, 47812, 47816, 478ll3, 478122, 47915, 50512, 50612,508/1, 50812,
55Il7, 639, 644lI, 64412, 64413, 64414, 64415, 64416, 644113, 644115, 646, 65lll, 65112, 65115,
65Ilrc,65812,65813, 66212, 664ll, 668lI,66812,680/1, 68012, 68014,69011,69811, 69812,7l0ll,
7I0l2, 7I4, 733, 747lI, 763, 766, 767ll, 776, 780129, 797lI, 79912, 799/3, 799/4, 79917, 800/l,
80012,800/4,800/5,800/6,800/8,800/11,82513,826lI,82612,845,849,866,868,870lt,87012,
87017, 874, 881, 9l0, 934.

katastráln i územíVelká Úpa I
pozemky p.č.:

st.24I,7l5, l8ll4,48, l01, 103, l04, l05, 1 lgl2,15012,15015, É016,153lI,
l53l3,155lI,166,I7613,187, l89, I90l2,19211,19213,2I1,225l|7,225l18,22811,22812,23ll2,
27412,29312, 30313, 3I9l3, 3I9l4, 3l9ll0,3l9/I1,32lll,32213,33217, 50I, 50412,506, 510,
52913, 545, 589129, 590lI, 592, 595, 600/4, 60015, 600/6,600/8, 600/10, 600/11,"600ll2, 60lll,
602l t, 603 l l, 623 l30, 6231 50, 633, 640.
st. 39, st.44, st.204,

katastráln

í územíVelká Úpa II

pozemky p.č.:

st.210, st.235,st.293,st.308, st.353, st.364,st.379,st.380, st.38l, st.382, st.400, 9,12,48,
55lt, 55/2, 92/2, 9214, 9512, l0712, I0713, 14913, 26612, 270, 296, 316, 3l9ll, 322, 325, 38512,
389,39413, 4I0, 4l1, 4I3l3, 42l/l, 52215, 529lll, 529ll2, 529113, 529lI4, 53313, 53314, 533/5,
53316, 55212, 55512, 589, 59512, 596, 597,606, 608/1, 610ll, 610/2, 6ll, 636lI, 63612,66415,
67016, 68016, 689, 70012,70514, 7I9, 72012, 723ll0, 726, 73016, 73017, 73ll20, 73|126, 736,
739lI, 74812, 74914, 76114, 76115, 76117, 76211, 76214, 76215, 764110, 764124, 766ll, 766117,
88917,91ll8, yl2l3,963lI,96313,96315,
766120,76612I,78411,78412,786,83012,862lI,86412,
l045l2,1046, 1048, l05ll4,
96912,96913,96914,97ll32,97Il35,97ll70,97ll72,97ll87,97ll95,
108914,1089ll2,l090,
1094,109511,I095l2,109513,1097,
1084, 1085, 1086/1, 108612,1089/3,
1098/1, I098l2, rc99D, 1100/1, ll02ll, tI02/2, l104, 1106, l126ll, tl27, II29ll, I129l3,

ll29l4, ll30ll, II3I|2, lI32lI, 1l32l2, II32l3, ll32l7, lI32lI2, ll34l2, ll37l2,
ll38l4,II42,II4512,|l52,II54,1155, 1l58l9,1I58l2I,.II58/25,1170,Il72,íl90.

1138/3,

příloha č.2 obecně závaznó whlášky města pece pod sněžkou o místníchpoplatcích
Vybraná místa pro zpoplatněný vjezd motoroqých vozidel lČt.Zt vyhlášky)
v Peci pod Sněžkou:

1) MK od mostu Zelený potok
ochranného pásrna KRNAP

sntěrem do rnístníchčástíměsta zal'rnutých do vnitřního
- Poustevník, Vysoký svah. Lučinv. Zahrádky. řtnčdý

vrclr. Javor. Stráň
(silnice) od parkoviště Bystřiny k Lesovnč - mistní část Úpské úclolí

2) MK

ve Velké ť}pě:

3) MK od čp. l85 (bývalé zdravotní středisko)
4)
5)
6)

směrem do místníclrčástínrěsta
zahrnutých do vnitřnílro ochrannélro pásnra KRNAP - Klausenwald
MK od křižovatky Lr čp. l32 (LJran) směrenr do místních částíměsta zahrnutých do
vnitřního ochrannélro pásma KRNAP - Prostřední výsluní. 7,adní výslurrí, Žlebsk;; dťrt"
Přední l,ýsluní, Janovy boudy
MK od čp.240 (Starý mlýn) směrem do rnístníchčástíměsta zahrnutých do vnitřního
ochrarurého pásma KRNAP - Hlrršiny
MK od kr'ižovatky u čp. 260 (Alamcl) směrenr do rTrístníclrčástíměsta zahrnutých c1o
vnitřrrího oohranného pásnla KRNAP - Vavřirrcův dťrl. řlluširry, Schneiderova stráň

zákres v mapě

pĚc pOD §NťžKoU

