
     
                            

                             Město Janské Lázně 
                 náměstí Svobody čp. 273, 542 25 Janské Lázně 

                    
 

PRAVIDLA  
k vydávání povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst města Janské Lázně, 
kam je Obecně závaznou vyhláškou města Janské Lázně č. 2/2018 o místním poplatku za 
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města (dále jen vyhláška), 
vjezd zpoplatněn. Do těchto míst je jinak vjezd zakázán dopravní značkou B11. Vybraná místa 
jsou uvedena a vyznačena na mapě, která je přílohou č. 1 vyhlášky.  
 
 

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 „Dopravní obsluze a na povolení 
městského úřadu vjezd povolen“ vydané Městským úřadem Janské Lázně. 

2. Sazbu poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst stanovuje Obecně závazná 
vyhláška města Janské Lázně č. 2/2018 o místním poplatku za povolení k vjezdu s 
motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města. 

 
 

Článek 2 – Vjezd do vybraných míst 
1. Vybraná místa podléhající poplatku jsou komunikace, do kterých je jinak vjezd zakázán 

dopravní značkou. Jedná se o náměstí Svobody, ulici Lázeňskou, Obchodní, Na Sluneční 
stráni, Školní, Rekreační, Dolní promenádu, Horní promenádu a část ulice Černohorské a 
část ulice Lesní. Grafické zobrazení vybraných míst je přílohou vyhlášky. 

 
2. Povolení do vybraných míst je možné vydat žadatelům, kteří prokáží účel a důvod vjezdu1, 

kterým je: 
a) trvalý pobyt 
b) vlastnictví (užívání) nemovitosti 
c) výkon práce 
d) ostatním  

 
3. Povolení k vjezdu může být vydáno žadateli (fyzické nebo právnické osobě) pouze pro 

vozidlo, jehož je držitelem nebo provozovatelem. Neplatí pro povolení jednorázové na 
jeden den a povolení vydané dle čl. 5 odst. 2 písm. b) vyhlášky. 

 
 

Článek 3 – Platnost povolení 
Povolení k vjezdu do vybraných míst může být vydáno jako: 

a) jednorázové na jeden den – platí na vozidlo a každý započatý den 
b) roční - platí na jeden kalendářní rok 

                                                           
1
 např. pracovní smlouva/potvrzení zaměstnavatele, Živnostenský list, výpis z Obchodního rejstříku, list 

vlastnictví, nájemní smlouva, objednávka/obchodní smlouva, průkaz u vozidel s označením O1 nebo O5 
 



 
Článek 4 – Typy povolení 

1. Za účelem trvalého pobytu je možné vydat povolení  
- fyzickým osobám majícím trvalý pobyt ve vybraném místě, osobám jim blízkým, 
manželům těchto osob a jejich dětem 
- fyzickým osobám mající trvalý pobyt mimo vybrané místo 
- povolení může být vydáno jako roční 

2. Z důvodu vlastnictví nemovitosti je možné vydat povolení  
- fyzickým osobám, které vlastní nemovitost ve vybraném místě a osobám jim blízkým, 
manželům těchto osob a jejich dětem 
- právnickým osobám, které vlastní nemovitost ve vybraném místě 
- fyzickým a právnickým osobám, které ve vybraném místě užívají nemovitost k podnikání 
nebo veřejně prospěšné činnosti 
- povolení může být vydáno jako roční 

3. Z důvodu výkonu práce je možné vydat povolení  
- fyzickým osobám, které mají ve vybraném místě zaměstnání 
- fyzickým a právnickým osobám, které ve vybraném místě provozují svojí podnikatelskou 
činnost 
- povolení může být vydáno jako roční 

4. V odůvodněných případech je možné vydat povolení  
- např. svatebčanům, řidičům vozícím děti do školy, návštěvníkům zdravotního zařízení, 
pořadatelům významných sportovních a kulturních akcí, apod. 

 - ostatním za poplatek dle vyhlášky (čl. 5 odst. 1 a odst. 2 písm. b) OZV) 
- povolení je možné vydat jednorázové nebo roční  

 
 

Článek 5 – Vydávání povolení 
1. Povolení se vydává jako samostatné povolení k vjezdu do vybraného místa, které je 

specifikované v čl. 3 vyhlášky. 
2. Povolení vydává Městský úřad Janské Lázně. 
3. Povolení k vjezdu musí být po celou dobu, kdy je vozidlo ve vybraném místě, viditelně 

umístěno za předním sklem vozidla tak, aby údaje byly zvenku čitelné. 
4. Vydané povolení neopravňuje k odstavení nebo parkování vozidla ve vybraném místě. K 

odstavení nebo parkování vozidla ve vybraných místech je možné pouze na odstavné 
nebo parkovací ploše, která byla k tomuto účelu 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 vybrané 
místo. 

5. Na vydání povolení není právní nárok. 
 

 
Článek 6 – Žádost o povolení k vjezdu 

1. Pro povolení na jeden den se žádost nevyžaduje. 
2. Povolení k vjezdu na kalendářní rok se vydává na základě žádosti. Žádost o vydání povolení 

k vjezdu do vybraného místa se provádí písemně na předepsaných formulářích, které jsou 
v příloze těchto pravidel. 

2. Žadatelé jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do vybraných míst prokázat účel a 
důvod vjezdu podle čl. 4 těchto pravidel. 

3. Žadatelé podle článku 4 odst. 1 jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do vybraného 
místa předložit platný občanský průkaz a doklad prokazující, že jsou držiteli nebo 
provozovateli vozidla, pro které žádají o povolení k vjezdu do vybraného místa. 



4. Žadatelé podle článku 4 odst. 2 jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do vybraného 
místa předložit platný občanský průkaz a doklad prokazující jejich vztah k nemovitosti ve 
vybraném místě (výpis z KN, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) a doklad prokazující, že 
jsou držiteli nebo provozovateli vozidla, pro které žádají o povolení k vjezdu do vybraného 
místa. 

5. Žadatelé podle článku 4 odst. 3 jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do vybraného 
místa předložit platný občanský průkaz, doklad prokazující výkon jejich práce ve 
vybraném místě (pracovní smlouva/potvrzení zaměstnavatele, průkaz zaměstnance, 
objednávka/obchodní smlouva, dodací list, průkaz ZTP, čestné prohlášení) a doklad 
prokazující, že jsou držiteli nebo provozovateli vozidla, pro které žádají o povolení k 
vjezdu do vybraného místa. 

6. Žadatelé podle článku 4 odst. 4 jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu do vybraného 
místa předložit doklad o svatebním obřadu, potvrzení školy, objednávku k lékaři, registraci 
u lékaře, čestným prohlášením apod. a doklad prokazující, že jsou držiteli nebo 
provozovateli vozidla, pro které žádají o povolení k vjezdu do vybraného místa. 

 
 

Článek 7 – Změny, rušení a vracení povolenek 
1. Pokud se změnily podmínky, za nichž bylo povolení vydáno, nebo podmínky vjezdu do 

vybraného místa, je držitel povolení povinen předložit ho Městskému úřadu Janské Lázně 
k provedení změny. 

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 vyhláškou a těmito pravidly  
c) bylo zneužito 

4. Pokud dojde ke změně vozidla např. při prodeji vozidla, bude žadateli vydáno nové 
povolení pouze za podmínky vrácení předcházejícího. 

 
 
Tato pravidla byla schválena Radou města Janské Lázně dne 22.11.2019 pod usnesením č. R 
18/02/18. 
 

 

 

 

    ...................................                                                          .......................................... 

       Ing. Jiří Hradecký  v.r.                                                               Petr Hřebačka v.r. 
              starosta                                                                                 místostarosta 
 


