
 
 
                                                                                                
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
č.j. 45852-19/OKST-klr/289-2019                                          Ve Svitavách dne 23. srpna 2019 
 

            
Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. 

 
Vážený pane, 
 
Městskému úřadu Svitavy byla dne 18. 8. 2019 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. K jednotlivým dotazům sděluji následující:  
 

1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon o místních poplatcích“) fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají 
v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení 
nebo rekreace, přičemž poplatek od poplatníka vybere a obci odvede ubytovatel. 
Poplatek z ubytovací kapacity podle ustanovení § 7 odst. 1 citovaného zákona platí 
fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje ubytování v zařízeních určených 
k přechodnému ubytování.  Místní poplatky zavádí obec na svém území obecně 
závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání (§ 14 zákona o 
místních poplatcích). Město Svitavy na svém území žádný z výše uvedených 
poplatků nezavedlo.  
 

2. Ve městě je umožněn bezbariérový přístup osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Jedním z priorit je např. zvýšit bezpečnost udržitelné dopravy ve městě 
budováním bezbariérových chodníků, přechodů pro chodce a osvětlení. 
 
Zákon o sociálních službách neupravuje osvobození ani úlevy od poplatku za lázeňský 
nebo rekreační pobyt, osvobození od tohoto poplatku pro osoby nevidomé, bezmocné 
a osoby s těžkým zdravotním postižením je stanoveno přímo zákonem o místních 
poplatcích. 
 
 
Možnosti parkování lze najít na webových stránkách města Svitavy: 

            https://www.svitavy.cz/cs/m-90-doprava-a-parkovani/ 
 



3. Turistické možnosti, které město nabízí, a možnosti kulturního vyžití ve městě, lze 
najít na webových stránkách města Svitavy: 
https://www.svitavy.cz/cs/m-4-turistika/ 
 
Informace o organizacích zřízených či založených městem Svitavy jsou zveřejněny na 
webových stránkách města:   
https://www.svitavy.cz/cs/m-47-organizacni-schema/  

 
4. Veřejná hromadná doprava ve městě není.  

Autobusové linky vedoucí městem Svitavy lze najít na webových stránkách  města 
Svitavy: 
http://www.portal.idos.cz/Search.aspx?c=7&mi=5&tt=17957,1,44&sv=Svitavy&ttnm
=Svitavy&p=0 

 
5. Zimní údržbu místních komunikací obstarává obchodní společnost SPORTES Svitavy 

s. r.o., zimní údržbu silnic II. a III. třídy provádí krajská příspěvková organizace 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje a zimní údržbu silnic I. třídy zajišťuje 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 
  

S pozdravem 
                               
 
                                                                               Bc. Lubomír Dobeš 

tajemník Městského úřadu Svitavy 
                                                                                
 
               
 
 


