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Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do vybraných
míst a částí města Rokytnice nad Jizerou
Článek 1 - Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst
1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno povolení k vjezdu s
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen „vybraná místa“),
které jsou označeny dopravní značkou B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“
pod kterou je umístěna dodatková tabulka E12 s textem „Mimo povolení do modré
zóny (resp. červené, resp. zelené, resp. žluté, resp. bílé) vydané MÚ Rokytnice n.J..
2. Sazbu poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst stanovuje Obecně závazná
vyhláška 6/2012 O místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do
vybraných míst a částí města.

Článek 2 – Vjezd do vybraných míst
1. Vybraným místem se rozumí :
a. Modrá zóna - západní část Hořeních Domků (údolí Černého potoka), Hrušov
- Nástupní místo u čp. 359 Horní Rokytnice (u hotelu Rokytka)
- Nástupní místo u čp. 391 Horní Rokytnice (pod Ručičkami)
- Nástupní místo u čp. 401 Horní Rokytnice (nad chatou Skácela)
b. Červená zóna – Tajchy, východní část Hořeních Domků mimo Dvorských
bud
- Nástupní místo u čp. 17 Rokytno (hotel Starý Mlýn)
- Nástupní místo u čp. 401 Horní Rokytnice (nad chatou Skácela)
c. Zelená zóna – Dvorské boudy
- Nástupní místo u čp. 17 Rokytno (hotel Starý Mlýn)
d. Žlutá zóna – Studenov, Kasárna, Packé boudy
- Nástupní místo na křižovatce pod čp. 1 Hranice
- Nástupní místo pod křižovatkou s Kostelní cestou
- Nástupní místo u čp. 17 Studenov (Kasárna)
- Nástupní místo nad čp.119 Horní Rokytnice (pod Ručičkami)
e. Bílá zóna – Huťský vodopád
- Nástupní místo u čp. 6 Rokytno (chata Tereza)
Grafické zobrazení vybraných míst a jednotlivých zón stanovených v rámci vybraných
míst je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.
2. Povolení do vybraných míst je možné vydat žadatelům, kteří prokáží
vjezdu, kterým je:
a. Trvalý pobyt
1)

1)

účel a důvod

např. pracovní smlouva/potvrzení zaměstnavatele, Živnostenský list, výpis z Obchodního rejstříku, list
vlastnictví, nájemní smlouva, objednávka/obchodní smlouva, ubytovací voucher, průkaz u vozidel s označením
O1 nebo O5
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b. Vlastnictví (užívání) nemovitosti
c. Výkon práce
d. Ubytování v objektu s úředně povolenými parkovacími místy
3. Povolení k vjezdu může být vydáno žadateli (fyzické nebo právnické osobě) pouze pro
vozidlo, jehož je držitelem nebo provozovatelem.
4. Povolení se vydává jako samostatné povolení k vjezdu do konkrétní zóny v rámci
vybraných míst, případně do více zón současně, které jsou specifikované v bodě 1
tohoto článku.

Článek 3 – Platnost povolení
1. Povolení k vjezdu do vybraných míst může být vydáno jako:
a. Týdenní – platí 8 po sobě jdoucích kalendářních dnů od data vydání.
b. Roční - platí jeden rok (365 dní) od data vydání.

Článek 4 – Typy povolení
1. Za účelem trvalého pobytu dle odst. 2, článku 2 je možné vydat povolení do
konkrétní zóny v rámci vybraných míst
- fyzickým osobám majícím trvalý pobyt v této zóně, osobám jim blízkým,
manželům těchto osob a jejich dětem
- povolení může být vydáno jako týdenní nebo roční
2. Z důvodu vlastnictví (užívání) nemovitosti dle odst. 2, článku 2 je možné vydat
povolení do konkrétní zóny v rámci vybraných míst
- fyzickým osobám majícím trvalý pobyt v této zóně, osobám jim blízkým,
manželům těchto osob a jejich dětem,
- fyzickým osobám, které vlastní nemovitost ve vybraných místech a osobám jim
blízkým, manželům těchto osob a jejich dětem
- právnickým osobám, které vlastní nemovitost ve vybraných místech
- fyzickým a právnickým osobám, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke
své hospodářské činnosti
- povolení může být vydáno jako týdenní nebo roční
3. Z důvodu výkonu práce dle odst. 2, článku 2 je možné vydat povolení do konkrétní
zóny v rámci vybraných míst
- fyzickým osobám, které mají ve vybraných místech zaměstnání
- fyzickým a právnickým osobám, které ve vybraných místech provozují svojí
podnikatelskou činnost
- fyzickým a právnickým osobám, které v rámci své podnikatelské činnosti
zajišťují ve vybraných místech opravy a servis, dopravu materiálu, stavební
práce, zásobování a podobně
- povolení může být vydáno jako týdenní nebo roční
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4. Z důvodu ubytování dle odst. 2, článku 2 je možné vydat povolení do konkrétní zóny
v rámci vybraných míst
a) fyzickým osobám, ubytovaným v objektech s úředně povolenými parkovacími
místy
- povolení může být vydáno jako týdenní
- počet povolení vydaných na jedno ubytovací zařízení je omezeno celkovým
počtem úředně povolených parkovacích míst k tomuto zařízení
b) fyzickým osobám, ubytovaným v objektech s úředně povolenými parkovacími
místy prostřednictvím provozovatelů ubytovacích zařízení ve vybraných místech,
kteří se zaregistrují na Městském úřadě Rokytnice nad Jizerou - úsek místních
poplatků,
- povolení může být vydáno jako týdenní
- povolení se vydává prostřednictvím webové aplikace na http://povoleni.mestorokytnice.cz/
- počet povolení vydaných na jedno ubytovací zařízení je omezeno celkovým
počtem úředně povolených parkovacích míst k tomuto zařízení
5. Ve zvlášť odůvodněných případech je možné vydat týdenní povolení i nad rámec
podmínek pro vydávání povolení (např. návštěvy, svatebčané, pořadatelé významných
sportovních a kulturních akcí, apod.).

Článek 5 – Vydávání povolení
1. Povolení se vydává jako samostatné povolení k vjezdu do konkrétní zóny, případně do
více zón současně, v rámci vybraných míst, které jsou specifikované v článku 2 odst.1.
2. Povolení vydává Městský úřad Rokytnice nad Jizerou úsek místních poplatků. O
splnění kritérií pro vydání povolení rozhoduje určený zaměstnanec úsek místních
poplatků. K vydávaní týdenních povolení je oprávněn i určený zaměstnanec
Městského informačního centra.
3. Provozovatelé ubytovacích zařízení ve vybraných místech, kteří se zaregistrují na
Městském úřadě Rokytnice nad Jizerou - úsek místních poplatků, mají možnost zajistit
vydání povolení k vjezdu pro fyzické osoby, ubytované v jejich zařízení, online
prostřednictvím webové aplikace na http://povoleni.mesto-rokytnice.cz/ .
4. U povolení vydaných prostřednictvím webové aplikace bude úhrada místního poplatku
vyúčtována registrovaným provozovatelům ubytovacích zařízení vždy k 30.6. a 31.12.
příslušného roku se splatností 15 dnů. V případě, že bude registrovaný provozovatel
ubytovacího zařízení v prodlení s úhradou vyúčtovaných poplatků, bude mu do doby
uhrazení těchto poplatků registrace zrušena.
5. Povolení k vjezdu musí být po celou dobu, kdy je vozidlo ve vybraných místech,
viditelně umístěno za předním sklem vozidla tak, aby údaje byly zvenku zcela čitelné.
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6. Řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy technickému stavu komunikace a dbát na
bezpečnost turistů, chodců, cyklistů a v zimním období lyžařů na komunikacích.
7. Vydané povolení neopravňuje k odstavení nebo parkování vozidla ve vybraných
místech. K odstavení nebo parkování vozidla ve vybraných místech je možné pouze na
odstavné nebo parkovací ploše, která byla k tomuto účelu úředně povolena, případně
ve stavbách k tomuto účelu určených. Nejsou-li taková místa k dispozici, lze vydané
povolení využít jen k dopravě osob nebo zavazadel k objektu a neprodlenému odvozu
vozidla mimo vyhrazená místa.
8. Komunikace ve vybraných místech, s výjimkou komunikace do místní části Hrušov
v Modré zóně a komunikace k Huťskému vodopádu v Bílé zóně, se v zimně neudržují!
Vydané povolení nezbavuje poplatníka povinnosti užít k jízdě vozidlo v závislosti na
sněhových podmínkách a neopravňuje ho tedy v období bez sněhové pokrývky užít
vozidla , které je určeno k provozu v období se sněhovou pokrývkou (pásová vozidla,
sněžné skůtry, …), a naopak.
9. V zimním období (od 30.11. – 31.3.) je vjezd na komunikace procházející lyžařskými
areály Studenov (Žlutá zóna) a Horní domky (Modrá zóna) možný pouze s písemným
souhlasem provozovatele lyžařského areálu a při splnění pravidel pro zajištění pohybu
v lyžařském areálu stanovených ČSN 01 8027 – „Značení a zabezpečení v zimním
středisku“. Tato podmínka se vztahuje na vozidla, která mají vydané platné povolení
k vjezdu.
10. Vozidlům s okamžitou hmotností přesahující 12 t je vjezd do vybraných míst zakázán.
11. Na vydání povolení není právní nárok.
Článek 6 – Žádost o povolení k vjezdu
1. Povolení k vjezdu se vydává na základě žádosti. Žádost o vydání povolení k vjezdu
do vybraných míst se provádí písemně na předepsaném formuláři, který je přílohou č.2
tohoto dokumentu.
2. Žadatelé jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do vybraných míst prokázat účel
a důvod vjezdu podle článku 2 odst. 2 těchto pravidel.
3. Žadatelé podle článku 4 odst. 1 jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do
vybraných míst předložit platný občanský průkaz s vyznačením trvalého bydliště a
doklad prokazující, že jsou držiteli nebo provozovateli vozidla, pro které žádají o
povolení k vjezdu do vybraných míst.
4. Žadatelé podle článku 4 odst. 2 jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do
vybraných míst předložit doklad prokazující jejich vztah k nemovitosti ve vybraných
místech (výpis z KN, kupní smlouvu, nájemní smlouvu ) a doklad prokazující, že jsou
držiteli nebo provozovateli vozidla, pro které žádají o povolení k vjezdu do vybraných
míst .
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5. Žadatelé podle článku 4 odst. 3 jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do
vybraných míst předložit doklad prokazující výkon jejich práce ve vybraných místech
( pracovní smlouva/potvrzení zaměstnavatele, objednávka/obchodní smlouva, dodací
list) a doklad prokazující, že jsou držiteli nebo provozovateli vozidla, pro které žádají
o povolení k vjezdu do vybraných míst .
6. Žadatelé podle článku 4 odst. 4 a) jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do
vybraných míst předložit doklad o ubytování (ubytovací voucher).

Článek 7 – Registrace provozovatelů ubytovacích zařízení k přístupu do webové
aplikace
1. Registrace provozovatelů ubytovacích zařízení ve vybraných místech, umožňující
přístup do webové aplikace http://povoleni.mesto-rokytnice.cz/ , se provádí na základě
písemné žádosti. Žádost o registraci se provádí písemně na předepsaném formuláři,
který je přílohou č.3 tohoto dokumentu.
2. Žadatelé o registraci jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do vybraných míst
předložit doklad prokazující užívání nemovitosti k ubytovacím službám (živnostenské
oprávnění apod.).
Článek 8 – Provedení povolení
1. Povolenka sestává ze dvou částí.
První část obsahuje:
a. nápis "Doklad povolení k vjezdu s motorovými vozidly do vybraných míst a
částí města"
b. Určená trasa (zóna)
c. Identifikační číslo dokladu
d. Druh povolení (týdenní, roční)
e. Registrační značka vozidla
f. Typ vozidla
g. Držitel, provozovatel vozidla
h. Platnost povolení (od – do)
i. Účel vjezdu
j. Vjezd povolen k objektu
k. Datum vydání
l. podpis vydávajícího pracovníka (není uvedeno v případě dokladu vystaveného
prostřednictvím webové aplikace)
m. razítko MÚ (není uvedeno v případě dokladu vystaveného prostřednictvím
webové aplikace)
Druhá část obsahuje:
a. Podmínky vydání dokladu
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Článek 9 – Změny, rušení a vracení povolenek
1. Pokud se změnily podmínky, za nichž bylo vydáno, nebo podmínky vjezdu do
vybraných míst nebo jejich části, je držitel povolení povinen předložit ho Městskému
úřadu v Rokytnici nad Jizerou k provedení změny do deseti dnů ode dne této změny
nebo ode dne doručení výzvy. V případě nedodržení lhůty toto povolení pozbývá
platnosti.
2. Pokud jsou ve vydaném povolení neoprávněnou osobou pozměněny jakékoliv údaje,
stává se povolení neplatným.
3. Vydané povolení je možné zrušit, jestliže:
a. pominuly důvody, pro které bylo vydáno
b. jeho držitel porušuje podmínky stanovené těmito pravidly a uvedené v druhé
části povolení
c. bylo zneužito

Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem Města Rokytnice nad Jizerou dne 14.12.2011
usnesením číslo 195. nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2012.
Usnesením zastupitelstva Města Rokytnice nad Jizerou č 292. ze dne 27.6.2012 se účinnost

těchto pravidel mění a pravidla nabývají účinnosti dnem 1.10.2012.

...................................
Petr Kadavý
místostarosta

..........................................
Ing. Petr Matyáš
starosta

