MĚSTO ČESKÁ SKALICE
Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice

CENÍK
SLUŽEB A POPLATKŮ
platný od 8. 10. 2020

Zpracoval: vedoucí odboru finančního
Předkládá: starostka

Rozdělovník:
- starostka, místostarostka
- 1x tajemník
- 7x vedoucí odborů
- 1x pokladna

V České Skalici 02.10.2020
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Místní poplatky

(nejsou zatíženy DPH) – OZV č. 5/2019

1) Poplatek ze psů
Poplatek ze psů činí ročně, jeli držitelem:
a) fyzická osoba
- za prvního psa v rodinném domku
300,00 Kč
- za druhého a každého dalšího psa v RD
450,00 Kč
- za prvního psa v obytném domě
800,00 Kč
- za druhého a každého dalšího psa v obyt.domě
1 200,00 Kč
- v části obce Zlíč, Spyta a Zájezd:
1. za prvního psa
200,00 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
300,00 Kč
- fyzická osoba, která je starší 65 let a osoba, která je poživatelem invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu
1. za prvního psa
200,00 Kč
2. za druhého a každého dalšího psa
300,00 Kč
b) právnická osoba
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího psa

600,00 Kč
900,00 Kč

2) Poplatek za užívání veřejného prostranství – OZV č. 7/2019
Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného
prostranství:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb vyjma b)
b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
před provozovnou týmž podnikatelem
c) za umístění stavebního zařízení
d) za umístění reklamního zařízení
e) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
f) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a
televizních děl
g) provádění výkopových prací, umístění skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa, užívání veřejného prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce
Roční paušální poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro jedno osobní vozidlo (zábor větší než 1,5 m2) činí:
a) na Husově náměstí
b) v ostatních případech

2

10,00 Kč
2,00 Kč
1,00 Kč
2,00 Kč
2,00 Kč
10,00 Kč
2,00 Kč

6 000,00 Kč
3 000,00 Kč

3) Poplatek za pobyt - OZV č. 4/2019
Sazba poplatku činí 10,00 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu.

Poplatky za likvidaci komunálního odpadu

(nejsou zatíženy DPH)

Níže ceny dle usnesení rady města č. RM/22/849/12/2019 s platností od 1.1.2020
1. Celoroční svoz – 53 svozů
Kontejner 1 100 l.
19 900,00 Kč
Popelnice 110 l.
3 350,00 Kč
Popelnice 240 l.
6 650,00 Kč
2. Kombinovaný svoz – 41 svozů
Popelnice 110 l.
2 650,00 Kč
Popelnice 240 l.
5 250,00 Kč
3. Poloviční svoz – 27 svozů
Kontejner 1 100 l.
10 100,00 Kč
Popelnice 110 l.
1 700,00 Kč
Popelnice 240 l.
3 400,00 Kč
4. Měsíční svoz – 13 svozů
Kontejner 1 100 l.
Popelnice 110 l.
Popelnice 240 l.

5 100,00 Kč
850,00 Kč
1 750,00 Kč

Žeton pro jednorázový svoz odpadu 110 l.
Žeton pro jednorázový svoz odpadu 240 l.
Žeton pro jednorázový svoz odpadu 1100 l.

80,00 Kč
140,00 Kč
385,00 Kč

Poplatek za plastové pytle – 15 kg

80,00 Kč

Sběr biomasy – usnesení rady města č. RM/22/847/12/2019 s platností od 1.1.2020
1. 32 svozů ( 6.4.– 9.11.2020)
2. zakoupení vaku na biomasu

665,00 Kč
255,00 Kč

Sběrný dvůr – usnesení rady města č. RM/22/846/12/2019 s platností od 1.1.2020

1. Stavební suť – sazba za 1 m3 (platí se za skutečné množství)
300,00 Kč
3
2. Objemný odpad (nábytek atd.) – sazba za 1 m (platí se za skutečné množství) 300,00 Kč
3. Nevytříděný odpad – sazba za 1 m3 (platí se za skutečné množství)
300,00 Kč
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Českoskalický zpravodaj (elektronická verze je dostupná na webu města)
Za rozesílání ČSZ 11 x ročně

250,00 Kč za rok (není zatíženo DPH)

Placená inzerce

Knihovnické služby

od 50,00 Kč + zákonná sazba DPH, smluvní ceny

(nejsou zatíženy DPH)

Roční registrační poplatek
Dospělí 15 – 70 let
Senioři od 70 let
Studenti od 15 let
Děti do 15 let

za rok (365 dní)
120,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč

Jednorázová výpůjčka
1 dokument čtenářům bez roční registrace

50,00 Kč (+ 100,00 Kč záloha)

Rezervace dokumentu

zdarma

Meziknihovní výpůjční služba

(MVS)

Rezervace v jiné knihovně
Poštovné 1 dokument
Poštovné 2 a více dokumentů

zdarma
60,00 Kč
80,00 – 200,00 Kč (podle počtu dokumentů)

Internet
Registrovaní čtenáři a studenti

do 30 minut
od 31 minut

zdarma
0,50 Kč/min.

Neregistrovaní uživatelé

0,50 Kč/min.

Děti do 15 let (pouze na dětské oddělení)
Tisk textu
Tisk obrázku

30 minut

zdarma

3,00 Kč / stránka
15,00 Kč / stránka

Balení dokumentu do průhledné folie (do 2. pracovního dne)
do formátu A4
20,00 Kč
formát A3
30,00 Kč
Při balení více než 10 dokumentů 10% sleva
Sankční poplatky
1. upomínka – po 1 měsíci
2. upomínka – po 2 měsících
3. upomínka – po 3 měsících
4. upomínka
Doporučený dopis

Oddělení pro dospělé
e-mail
poštou
10,00 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
70,00 Kč
150,00 Kč 170,00 Kč
100,00 Kč

Dětské oddělení
poštou
5,00 Kč
20,00 Kč
10,00 Kč
30,00 Kč
30,00 Kč
50,00 Kč
150,00 Kč 170,00 Kč
e-mail

Oddělení pro dospělé
Dětské oddělení
Ztráta průkazu
30,00 Kč
30,00 Kč
Poškození čárového kódu
20,00 Kč
20,00 Kč
Ztráta nebo poškození dokumentu -. nahrazení fotokopií nebo shodný výtisk nebo
-. plná cena dokumentu + 50% z ceny dokumentu
Pronájem nebytových prostor

-. pro spolky se sídlem v knihovně - zdarma
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Poskytování informací

(není zatíženo DPH)

1) mzdové náklady

zdarma - prvních 15 min.práce
250,00 Kč po uplynutí 15 min.za každou
započatou hodinu práce zaměstnance

- odpověď na písemnou žádost o informace o zpracování osob. údajů dle čl. 15 GDPR - 0 Kč
- odpověď na opakov. písem. žádost o inform. o zprac. osob. údajů dle čl. 15 GDPR – 100 Kč
- Kompletní výpis zpracovávaných osobních údajů, se kterými město nakládá (nepřiměřená
žádost, dle čl. 15, odst. 3 GDPR – požadavek na zálohu 70% odhad. času předem (250 Kč/h)
2) materiální náklady

2,00 Kč
3,00 Kč
3,50 Kč
5,00 Kč
2,50 Kč
24,00 Kč

3) doručovací náklady

Pečovatelská služba

jednostranná kopie A4
jednostranná kopie A3
oboustranná kopie A4
oboustranná kopie A3
výtisk z tiskárny – 1 str.
technický nosič dat

hodnota poštovného dle platného
ceníku České pošty

(není zatížena DPH)

pro klienty, kteří mají trvalé bydliště v České Skalici
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

100,00 Kč/hod.

2) Pomoc při osobní hygieně (ne poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu)

100,00 Kč/hod.

3) Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
- pronájem 2 ks termo nádob (majetek města)
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití

15,00 Kč/oběd
10,00 Kč/měsíc
100,00 Kč/hod.
100,00 Kč/hod.

4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

100,00 Kč/hod.

5) Týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení

85,00 Kč/úkon

6) Praní a žehlení prádla + drobné opravy

50,00 Kč/1 kg

7) Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

100,00 Kč/hod.

Pronájem čp. 833 – bytový dům Olga
1. nebytové prostory

(krátkodobý pronájem do 48 hodin podléhá DPH)

- pronájem právnickým subjektům
- ostatní využití (spolky, polit. strany, neziskové organizace,…)
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180,00 Kč/hod.
50,00 Kč/hod.

Pronájem hřbitovního místa a hřbitovní služby

(nejsou zatíženy DPH)

usnesení rady města č. 25/368/XII/2013, platnost od 1.1.2014, § 5 odst.3 z.č. 235/2004 Sb.
V souladu s platným výměrem ministerstva financí ČR je výše nájmu hrobových
míst na pohřebišti v České Skalici stanovena na 5,00 Kč / m2 / rok.
Cena za služby spojené s nájmem u hrobů, urnových hrobů a hrobek je stanovena
ve výši 35,00 Kč / m2 / rok.
Smlouvy jsou sepisovány a ceny hrazeny na 10 let.
Rozptyl zpopelněných lidských ostatků – jednorázový poplatek 600,00 Kč

Technické služby

(ceny uvedeny bez DPH, zákonná sazba DPH bude připočtena)

Práce a služby
Vozidlo

1 hod.

Individuální nákladová kalkulace
za provedené práce a služby

Traktor - mulčovač

465,00 Kč

Vibrační váleček

350,00 Kč

Vysokozdvižná plošina

440,00 Kč

Peugeot

ANO

MAN – kontejner - naložení, složení

ANO

Kropicí vůz

ANO

Multikára 25

ANO

Malý nákladní automobil – dodávka

ANO

Traktor

ANO

Přistavení vleku, kontejneru

do 24 hod.

Kontejner

bez poplatku

za každých dalších 24 hod.
75,00 Kč

Uložení odpadu na skládku – dle skutečně fakturované ceny skládkovou
společností.

Ceny za práce

Druh
Práce elektrikářské, zednické,
truhlářské, zámečnické
za práce, při kterých je používáno
zařízení TS
pořez motorovou pilou

Kč/hod. + DPH
250,00
300,00
350,00

Prodej vytěženého dřeva
Druh
Dřevo z jehličnatých stromů
Dřevo z listnatých stromů

Kč/m3 + DPH
700,00
1.000,00
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Nucené odtahy vozidel – platné od 1.4.2009

(uplatňuje se zákonná sazba DPH)

usnesení rady města č. 7/70/III/2009
Druh
Kč + DPH
Odtah úplný
672,00
Odtah neúplný
336,00
Odtah s vyproštěním po dopr. nehodě
1 092,00
Platné od 1.9.2009, usnesení rady č. 17/194/VIII/2009
Cena za střežení vozidla á 1 den
151,00

Výlep plakátů

(uplatňuje se zákonná sazba DPH)

Cena je stanovena za 1 týden a za 1 ks plakátu
Velikost
A4
A3
A2
A1

cena Kč
16,00
20,00
24,00
28,00

+
+
+
+

cena za 12 ks ploch
192,00 + DPH
240,00 + DPH
288,00 + DPH
336,00 + DPH

DPH
DPH
DPH
DPH

Spolky se vztahem k České Skalici mají 50% slevu na výlep plakátů inzerující kulturní a
sportovní akce s podmínkou, že vstupné nepřesáhne částku 50,00 Kč / osobu.

Pronájem skládacích stánků se stříškou
Sazba za 1 den

(uplatňuje se zákonná sazba DPH)

413,00 Kč + DPH (celkem 500,00 Kč)

Pronájem bytových prostor řeší: Vnitřní směrnice č. 6/2020 Pravidla města Česká
Skalice pro oblast bytového hospodářství účinná od 1. 4.2020.
1) Běžný byt se základním vybavením……..……..….nájem ve výši 63,30 Kč/1m2/měsíc
2) Byt se sníženou kvalitou (viz směrnice)……….…nájem ve výši 54,60 Kč/1m2/ měsíc

Pronájem nebytových prostor řeší: Vnitřní směrnice č. 7/2020 – Pravidla města
Česká Skalice pro oblast nebytového hospodářství účinná od 1.4.2020.
1) Skupina – třída T.G. Masaryka čp. 833 a čp. 119, Legionářská čp. 33, Komenského
čp. 554 …………………………………………….……… cena nájemného 800 Kč / m2 / rok
2) Skupina – Sportovní čp. 428, Edvarda Beneše čp. 275, Husovo nám. čp. 1 a 52,
Klicperova ulice, ostatní …………..………………… cena nájemného 400 Kč / m2 / rok

Stanovené ceny pronájmu bytových a nebytových prostor podléhají inflační
doložce . Sazby nájemného se budou upravovat o výši roční inflace za předchozí rok,
zjištěné u Českého statistického úřadu vždy k 1. 4. běžného roku. Aktuální cenu
oznámí pronajímatel nájemci, který nájemní smlouvu uzavřel pře d 1.4. běžného
roku, písemným výměrem do 1.4. běžného roku.
V odůvodněných případech může RM stanovit nájemné a jeho výši odlišně od
postupu uvedeného ve výše specifikovaných směrnicích 6/2020 a 7/2020.
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Pronájem pozemků řeší: Vnitřní směrnice č. 7/2019 o určení výše nájemného za
užívání pozemků ve vlastnictví města Česká Skalice účinná od 1.7.2019.
U pozemků – veřejného prostranství se postupuje dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019.
Výše nájemného/pachtu
V případě pozemků, které nejsou veřejným prostranstvím,
se nájemné stanoví dle těchto pravidel
Užívání bez hospodářského přínosu pro uživatele
Pozemek užívaný k zemědělské činnosti, sadařství, jako
pastvina, louka, nebo jiným obdobným způsobem
Pozemek užívaný k zemědělské činnosti, sadařství, jako
pastvina, louka, nebo jiným obdobným způsobem
v katastrálním území Ratibořice u České Skalice
Pozemek užívaný jako předzahrádka, zelená plocha před
bytovým domem nebo provozovnou
Pozemek užívaný převážně jako užitková zahrádka
Pozemek v blízkosti vodního díla Rozkoš bez ohledu na způsob
užívání, jehož vzdálenost od hranice vodního díla Rozkoš je
rovna či menší 150 m.
Pozemky užívané k provedení stavebních nebo terénních prací
(staveniště)
Vodní plochy užívané pro výkon rekreační nebo rybářské
činnosti, popřípadě další živnosti odsouhlasené vlastníkem
Případy ostatních účelů užívání pozemků a podnikání

NEPODNIKATEL

PODNIKATEL

výpůjčka

výpůjčka

od 0,30 Kč/m2/rok

od 0,30 Kč/m2/rok

od 0,10 Kč/m2/rok

od 0,10 Kč/m2/rok

3,00 Kč/m2/rok

3,00 Kč/m2/rok

5,00 Kč/m2/rok

-

12,00 Kč/m2/rok

60,00 Kč/m2/rok

1 Kč/m2/den

1 Kč/m2/den

od 0,50 Kč/m2/rok

od 1 Kč/m2/rok

1 Kč/m2/den

1 Kč/m2/den

Minimální výše nájemného/pachtu je stanovena na 200 Kč + DPH. V případě nájemného
delšího než 48 hodin je pronájem osvobozen od DPH.
Akce pořádané městem Česká Skalice………………………….0 Kč / m2 / den
V odůvodněných případech může Rada města Česká Skalice stanovit jiný postup stanovení
výše nájemného, než je uvedeno ve Vnitřní směrnici.

Náhrada za zřízení služebností řeší: Vnitřní směrnice č. 5/2019 o určení náhrady
za zřízení služebností na pozemcích města Česká Skalice účinná od 1.4.2019, pokud není
stanoveno jinak. Níže uvedené náhrady budou navýšeny o zákonnou sazbu DPH
1. Dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů, se
právo odpovídající věcnému břemeni oceňuje výnosovým způsobem na základě
ročního užitku se zohledněním míry omezení služebností ve výši obvyklé ceny. Roční
užitek se násobí počtem let dalšího užívání práva, nejvýše však pěti. Nelze-li náhradu
výnosovým způsobem určit, postupuje se dle níže uvedených kritérií.
2. Náhrada za zřizovanou služebnost u liniových staveb je stanovena na 320 Kč plus
DPH za každý započatý běžný metr vedení liniové stavby po předmětném pozemku.
3. Minimální výše náhrady za služebnost zřizovanou u liniové stavby činí 3.200 Kč plus
DPH.
4. Služebnost inženýrské sítě u liniových staveb zřizovaná za účelem bydlení majitele je
osvobozena od výše uvedené náhrady.
5. Za zřízení služebnosti v případě neliniových staveb se stanovuje za každý započatý 1
m2 náhrada ve výši 3.200 Kč plus DPH. Za zřízení služebnosti k neliniové stavbě za
účelem bydlení majitele se stanovuje za každý započatý 1 m2 náhrada ve výši 1.600
Kč plus DPH.
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6. V případě zřizování přejezdů (služebnosti cesty) přes pozemky města Česká Skalice,
které nejsou zařazeny do pasportu místních komunikací a nejsou účelovými
komunikacemi, je určena sazba:
a) přejezd do 20 m2

4.000 Kč plus DPH

b) přejezd do 100 m

10.000 Kč plus DPH

2

přejezd přes 100 m 10.000 Kč + 1.000 Kč za každých dalších započatých 20 m2
nad 100 m2 (vždy plus DPH)
2

c)

První přejezd zřizovaný za účelem bydlení majitele do 20 m2 je osvobozen od této
náhrady. Ostatní náhrady za zřízení přejezdů (služebností cesty) dle tohoto odstavce
se snižují na 1/2 vypočtené náhrady v případě, že jsou zřizovány za účelem bydlení
majitele.
7. Další náklady spojené se zřízením služebností, přejezdů (stavební náklady, správní
poplatky, geometrické plány apod.) nese žadatel.
V odůvodněných případech může Rada města Česká Skalice stanovit jiný postup výpočtu
náhrady, než je uvedeno ve směrnici 05/2019.

Muzeum Boženy Němcové
VSTUPNÉ DO EXPOZIC
poznámka

specifikace
OKRUH 1 / Maloskalický muzejní areál
plné
dospělí
zlevněné
studenti
důchodci
dětské
děti od 6 do 15 let
rodinné
2 dosp.,2 děti do 15 let
akce

tj. 1 dětský zdarma

OKRUH 2 / Areál Barunčiny školy
plné
dospělí
zlevněné
studenti
důchodci
dětské
děti od 6 do 15 let
rodinné
2 dosp.,2 děti do 15 let
akce

tj. 1 dětský zdarma

OBA OKRUHY
plné
dospělí
zlevněné
studenti
důchodci
dětské
děti od 6 do 15 let
rodinné
2 dosp.,2 děti do 15 let

hlavní
sezona
60
40
40
30
150
zvláštní

40
30
30
20
100
zvláštní

90
60
60
40
250
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SVATEBNÍ OBŘADY
specifikace
pronájem
prostor

Jiřinkový sál
tvrz
věž
obřadní místnost

poznámka
v ceně: stůl, stolek, 60 židlí, kob erec, foto
jiřinkový sál, úklid po ob ř.vč.venk. prostor

v ceně: stůl, stolek ,
lavičk y,plast.židle 20k s
v ceně: stůl, stolek ,
lavičk y, židle
mimo den a hodiny stanovené Radou
města (pátek 8.00 - 12.00 zdarma)

víkend
(sobota)
příplatek
+ 1000
příplatek
+ 1000
příplatek
+ 1000

1.5.-30.9.

1.10.-30.4.

3000

5000

3000

ne

2000

4000

2000

2000

____

hlavní
sezona
1500 /
3000
200 /
1000

vedlejší
sezona
2000 /
3500
200 /
1000

upřesnění
sazby
bez vstupn. /
se vstupným
bez vstupn. /
se vstupným

Pronájem prostor - JIŘINKOVÝ SÁL
specifikace
Jiřinkový sál

poznámka
v ceně: 60 židlí, k oberec, první tři hodiny
stolek , návštěvnick é
každá další
WC, šatna v malém sále
zap. hodina

Práce s obrazem a daty
poplatky za kopírovací služby

muzeum neposk ytuje běžné k opírovací služby
pracovník je oprávněn určit, k teré materiály se
nemohou z důvodu dalšího pošk ození k opírovat

kopírování
archiválií a
sbírkových
předloh

z volného listu A4/A3
k niha či časopis A4/A3
významné archiválie
z donesených materiálů z volného listu A4/A3
(na povolení ředitele)
z donesených materiálů (na povolení ředitele)

rešerše

cena za započatou hod. jednoduchá

3/5
5 / 10
5 / 10
10 / 20
cena
dohodou
2/4

oboustranné

4/7
300 / hod.

náročná
filmování
archiválií
fotografování
archiválií
skenování A4

jednostranné
oboustranné
jednostranné
oboustranné
se svol.
ředitele
jednostranné

nosič dat CD - 20 Kč

500 / hod.
cena
dohodou
cena
dohodou
50 /ks

odborná práce
pomocná práce

300 / hod.
200 / hod.

Osobní náklady
cena za započatou hod.
cena za započatou hod.

Ostatní služby výše neuvedené - dohodou
Vysvětlivky použitých pojmů
Hlavní sezona
Vedlejší sezona (mimo sez.)

1. května — 30. září
1. října – 30. dubna

TERMINOLOGIE U POPLATKŮ ZA VSTUPNÉ
plné vstupné

dospělí

zlevněné
vstupné

důchodci; držitelé průk azk y ZTP,ZTP/P; mládež od 15 do 18 let; studenti středních a vysok ých šk ol;
držitelé průk azk y Rodinné pasy

dětské vstupné děti do 15 let; žáci zák ladních šk ol
rodinné
vstupné
zvláštní
vstupné
mimosezonní
vstupné
děti mladší
šesti let
vstup zdarma

dva dospělí & dvě děti do 15 let
je vyhlašováno pro jednotlivé speciální ak ce (např. Setk ání s Boženou Němcovou, Když chodila Barunk a
do šk oly, tradiční výstava jiřinek a její doprovodné programy, Textilní řemesla, Babiččiny Vánoce atd.)
v případě povolení vstupu do uzavřených expozic platí toto jednotné vstupné (týk á se i zavíracích dnů v
areálu Barunčiny šk oly)
neplatí vstupné, pok ud nejsou součástí organizovaných výprav

držitelé průk azů AMG, ICOM, Zväzu múzeí Slovensk é republik y; pedagogick ý dozor (1 osoba na 25
osob)
speciální slevy na
vyhlášení
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Ceník placeného stání/parkování vozidel na místních komunikacích
Rozpis tarifů parkovacích automatů na pozemcích p.p.č. 122, 119, 218,
888/5 v k.ú. Česká Skalice (Husovo náměstí, ulice Boženy Němcové a třída
T. G. Masaryka u pošty)
Prvních 30 minut

Zdarma (nutné vytisknout park. lístek)

Tarif 1 – 1. hodina

5,- Kč

Tarif 2 – 2. hodina

10,- Kč

Tarif 3 – každá další započatá hodina

20,- Kč

Transakční poplatky za platby pomocí SMS a smartphone aplikací jsou přičítány ke
zvolenému tarifu.
Rozpis tarifů parkovacích automatů na pozemcích p. č. 759/10 a p. č.
714/2 v k. ú. Ratibořice a p.č. 1720/25 v k. ú. Česká Skalice (Ratibořice,
Rozkoš)
Tarif 1 – osobní automobil

40,- Kč/den

Tarif 2 – autobus

100,- Kč/den

Tarif 3 – motocykl

20,- Kč/den

Pro vydání parkovací karty musí mít žadatel místo trvalého pobytu, sídlo, provozovnu
nebo vlastnit nemovitost v oblasti, ve které je nařízením rady č. 1/2020 umožněno
stání zakoupením parkovací karty.
Žadatel s trvalým pobytem v oblasti s placeným stáním na místní komunikaci:
1.500,- Kč / rok / parkovací karta
Žadatelům starším 65 let a osobám ZTP a ZTP/P bude poskytnuta sleva 50%.
Žadatel se sídlem, provozovnou nebo vlastník nemovitosti v oblasti s placeným
stáním na místní komunikaci:
3.000,- Kč / rok / parkovací karta. Lze vydat pouze
jedna parkovací karta na IČ / nemovitost.
Vystavení duplikátu parkovací karty při ztrátě: 200,- Kč
Poplatky za vystavení upomínky při nezaplacení poplatků za svoz odpadu
uvedených v tomto ceníku a vyúčtování poskytnutých služeb ve stanoveném termínu
(pokud není výše uvedeno jinak):
Za vystavení 1. upomínky ……………………100 Kč
Za vystavení 2. upomínky ……………………200 Kč
Neuhrazené pohledávky města po zaslání 2. upomínky budou vymáhány prostřednictvím
Celního úřadu. Náklady tohoto způsobu vymáhání jsou minimálně 500 Kč.
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Ceník je platný od 8.10.2020 a nahrazuje ceník pro rok 2020 platný od 3.9.2020
Ceník byl schválen usnesením rady č. RM/20/791/10/2020.
Platba DPH bude stanovena podle aktuálně platné legislativy.
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