
OBEC MALÁ ÚPA

Horní Malá Úpa 100, 542 27 Malá Úpa

Č.j žádosti / ze dne: 352/2021 / 9.4.2021

Č.j. odpovědi: 380/2021

Vyřizuje: Ing. Karel Engliš, starosta@malaupa.cz

V Malé Úpě dne: 23.4.2021

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(povolenky k vjezdu)

Žádost o informace:
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vymereneno poplatku nebo K úplnemu odpuštění

kon ktery' konkré1m'ch objektů (staveb) bywa podána námwtka. popř odvmán pmn vyměřené výšw poplatku

m Vjezd, kdo o nich rozhodovaw k Jaký/ml výswedky.

Odpověď:

K Vaší žádosti sdělujeme:

• Počet žádostí za posledních 5 let (2016-2020) o vystavení povolení k vjezdu nákladních

vozidel: 104

• Počet skutečně vystavených povolenek a pro které objekty: 104 (viz příloha)

• Výše poplatku a právní předpis nebo OZV: Místní poplatek za vjezd do vybraných částí obce

se platí na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 (200 Kč na 2 dny pro vozidla nad 3,5 t,

500 Kč roční paušál) a č. 3/2017 (500 Kč roční paušál) o místním poplatku za povolení k vjezdu

(viz příloha). U vjezdu vozidel nad 3,5 t uzavírá obec se stavebníkem smlouvu o zvláštním

užívání komunikací. Platba za vjezd vychází z Pravidel pro užívání místních komunikací (viz

příloha). Pravidla byla schválena zastupitelstvem obce usnesením č. 238/20/17.

• Snížení či odpuštění poplatku: viz příloha

• Kolik a u kterých objektů byla podána námitka popř. odvolání: 0
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Příloha:

- Počet vydaných povolenek k vjezdu nákladních vozidel

- OZV 1/2016

- OZV 3/2017

- Pravidla pro užívání místní komunikací z roku 2017
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