OBEC MALÁ ÚPA
Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa

Pravidla a výše plnění za užívání místních komunikací v obci Malá
Úpa pro vozidla s hmotností vyšší než 3,5t
I.

Úvod

Vzhledem k dlouhodobě špatnému a stále se horšícímu stavu místních komunikací přijímá
zastupitelstvo obce Malá Úpa opatření, jehož záměrem je získání prostředků na jejich průběžné opravy.
Příjmy obce z vlastních ani daňových zdrojů zdaleka nepokryjí stále se zvyšující náklady na opravy
komunikací. Bez navýšení příjmů obce a provádění průběžných nezbytně nutných oprav komunikací
hrozí některým lokalitám v obci výrazné omezení či úplné zrušení dopravní dostupnosti.
Většina obecních komunikací v Malé Upě není (zejména svou šířkou a únosností podloží) konstruovaná
na dlouhodobé a postupně se zvyšující dopravní zatížení. Je nesporné, že k nejzávažnějším poškozením
komunikací dochází při jejich užívání vozidly těžšími než 3,5 tuny, tedy i při stavební činnosti osob v
obci žijících nebo podnikajících.
Ve snaze podpořit výstavbu a nezamezit péči osob o své objekty a stavby, stanovují zastupitelé plnění,
po jehož uhrazení může stavebník nebo stavební firma užívat místní komunikace vozidly s hmotností
vyšší než 3,5 tuny. Jedná se o místní komunikace, kam je jinak příslušnou dopravní značkou vjezd
motorovým vozidlům zakázán.
II.

Plnění

Sazby plnění se stanoví následovně
A. Stavební práce podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby
Sazby jsou uvedeny bez DPH, k částce bude připočteno DPH dle platné legislativy.
a) stavby podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby (§ 104 odst. 1 písm. a-d) stavebního
zákona): dle užitné plochy stavby – sazba 250 Kč za 1 m2
b) demolice: dle užitné plochy demolované stavby – sazba 250 Kč za 1 m2
c) demolice v případě následné novostavby: dle užitné plochy demolované stavby – sazba 50 Kč za 1
m2
d) plošné stavby (parkoviště), pokud nejsou součástí stavby uvedené v písm. a) - sazba 75 Kč za 1
m2
e) u jiných specifických stavebních prací rozhodne na základě technického výpočtu předloženého
stavebníkem zastupitelstvo obce Malá Úpa
Obec Malá Úpa uzavře se žadatelem smlouvu o dočasném zvláštním užívání místních komunikací.
B. Ostatní práce
U ostatních prací nepodléhajících stavebnímu povolení nebo ohlášení stavby bude vjezd vozidel
s hmotností nad 3,5t zpoplatněn sazbou 100 Kč na 1 den dle Obecně závazné vyhlášky obce o
místním poplatku za povolení k vjezdu.
C. Autobusy
Vjezd autobusu je zpoplatněn sazbou 100 Kč na 1 den dle Obecně závazné vyhlášky obce o místním
poplatku za povolení k vjezdu.
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Ostatní ujednání:
 Po zaplacení za užívání místních komunikací dle písmena A bude obcí vystavena bílá přenosná
karta, která musí být viditelně umístěna za sklem vozidla s hmotností vyšší než 3,5 tuny. V
případě použití komunikací podle písmena B nebo C se zaplatí poplatek v automatu ve Spáleném
Mlýnu nebo na Pomezních Boudách.
 Výše uvedené plnění se nevztahuje na stavebníky, kteří mají trvalé bydliště v obci Malá Úpa. U
trvalého pobytu musí být splněna podmínka, že se jedná o občana obce s trvalým pobytem
trvajícím min. dva roky před uzavřením smlouvy. Jsou-li stavebníky manželé, vztahuje se
podmínka trvalého pobytu na oba z nich.
 Výše plnění není ovlivněna polohou stavby a její vzdáleností od státní silnice.

Tento dokument byl schválen zastupitelstvem obce Malá Úpa na jeho 20. zasedání konaném dne
12.9.2017 pod bodem usnesení č. ________.

Karel Engliš
starosta
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