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Rada města stanovuje na základě usnesení RM č. 391/2010 a usnesení č. 168/2012 v souladu  
s § 39 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon) 
jednotný postup a kritéria pro stanovení výše finančního příspěvku na opravy místních 
komunikací v majetku města Louny (dále jen MK) za nárůst zatížení dopravou 
 

I. 
 Jednotný postup a pojmy. 

 
1) Tato pravidla se použijí při posouzení nárůstu zatížení nákladní dopravou v důsledku změny 
užívání nemovitosti (pozemku nebo budovy), vzniku nebo rozšíření provozovny, umístěné 
zvláště v katastrálním území Louny, Nečichy a Brloh a na sousedních katastrálních územích 
(dále jen stavba), pokud bude jako přístupová komunikace užívána místní komunikace Města 
Louny. 
 
2) V souvislosti se změnou užívání nemovitosti, případně provozovny, bude před vydáním 
souhlasu Města Louny, jako účastníka územního nebo stavebního řízení, uzavřena  
s investorem, tj. vlastníkem nemovitosti nebo provozovny, případně nájemce (dále jen investor) 
smlouva - dohoda o úhradě příspěvku na opravy MK. 
 
3) Výše příspěvku na opravy MK bude stanovena podle nárůstu zatížení nákladní dopravou 
v rozpětí dle čl. II. a III. těchto pravidel. 
 
4) Investor předloží předpokládaný nárůst zatížení nákladní dopravou s rozdělením počtu 
nákladních vozidel do 12t a nad 12t včetně plánovaných přepravních tras k posouzení vlastníku 
místních komunikací, tj. Městu Louny, prostřednictvím odboru místního hospodářství, (dále 
OHM) se žádostí o stanovisko. Součástí žádosti bude projektová dokumentace k územnímu 
řízení a případně vlastní návrh opatření souvisejících se záměrem investora (např. oprava nebo 
výstavba příjezdové komunikace) včetně navrhované výše příspěvku v souladu s článkem III. 
těchto pravidel RM. 
 
5) Před vydáním souhlasného stanoviska města k záměru investora: 

- bude na základě posouzení návrhu investora zpracována smlouva o poskytnutí 
finančního příspěvku na opravy MK v majetku města Louny za nárůst zatížení nákladní 
dopravou  
a po podpisu investorem bude předložena k podpisu statutárnímu zástupci města 

- v případě velkého nárůstu zatížení nákladní dopravou s významným dopadem  
na tranzit územím města bude návrh v souladu s čl. III. d) předložen ke schválení 
podmínek Radě města. 

 
6) Skutečný nárůst zatížení nákladní dopravou v důsledku změny užívání nemovitosti, vzniku 
nebo rozšíření provozovny bude po roce platnosti smlouvy vyhodnocen a v případě 
prokazatelného důvodu přeřazení do kategorie s vyšším příspěvkem, bude povinností investora 
uhradit odpovídající výši příspěvku. 
  

II. 
Kritéria 

 
Pro stanovení výše příspěvku na opravu místních komunikací se stanovují tato kritéria: 
Hlavní kritérium: 

1) nárůst nákladní dopravy v důsledku změny užívání nemovitosti, vzniku nebo rozšíření 
provozovny (dle údajů předložených investorem)  

a) malý nárůst nákladní dopravy 
b) střední nárůst nákladní dopravy 
c) velký nárůst zatížení nákladní dopravou s významným dopadem na tranzit  
    územím města přihlédnutím k vedlejším kritériím (viz níže) 
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Vedlejší kritéria: 
pro stanovení výše příspěvku a individuálních podmínek schválených radou m ěsta : 

2) stavební stav příjezdové místní komunikace  
- špatný/nezpevněná – nutná oprava investorem je podmínkou souhlasu  
- dobrý – větší náklady na zachování sjízdnosti 
- nová/bez závad  

3) zřízení nového sjezdu na MK  
4) délka užívaných MK dle umístění provozovny (podle pásem)  

- centrum  
- ostatní 
- okrajové části města  

5) nutnost tranzitu nákladních vozidel převážnou částí zastavěného území města 
6) další subjekty s těžkou nákladní dopravou v blízkosti nové stavby - záměru investora 

 
III. 

Výše p říspěvku dle nár ůstu zatížení dopravou dle hlavního kritéria ( čl. II. odst.1) 
a) malý nárůst dopravy - 20 000Kč/rok po dobu 10 let  

- nákladní doprava do 12t   - v počtu 4 - 6 vozidel /den 
- nákladní doprava nad 12t - v počtu 2 vozidla/den   

 
b) střední nárůst dopravy    - 50 000Kč/rok po dobu 10 let 

- nákladní doprava do 12t   - v počtu  7- 15/den 
- nákladní doprava nad 12t - v počtu  3 - 6/den  
  

c) velký nárůst nákladní dopravy s významným dopadem na tranzit územím města                                            
(vyšší než v předchozím bodě b)), v tomto případě stanovení výše příspěvku  
a individuálních podmínek podléhá schválení radou m ěsta 

 
IV. 

Ostatní 
1)  Podmínky smlouvy: 

- příspěvek bude investorem , resp. vlastníkem provozovny hrazen po dobu 10 let, pokud 
nebude investorem předložena žádost o kratší splatnost celkové částky 

- bude uplatněna sankce pro případ neplnění smlouvy ve výši min. dvojnásobku ročního 
příspěvku 

- bude uplatněna podmínka zvýšení příspěvku v případě, že se po ročním provozu 
prokáže vyšší nárůst dopravy, než byl investorem předložen v návrhu, který bude oběma 
stranami odsouhlasen. V takovém případě bude povinností investora uhradit vyšší 
příspěvek 10x,  
tj. doplatit rozdíl za 1. rok platnosti smlouvy 

  
2)  Povolení výjimek z těchto pravidel je v kompetenci Rady města. 
 
3) Tato pravidla č. P1/2011 schválená usnesením RM č. 16/2011 ze dne 24.01.2011, ve znění 

pravidel č. P6/2012 schválených usnesením RM č. 168/2012 ze dne 14.05.2012 nabývají 
účinnosti dnem 01.07.2012 
 
 
 
 
         Radovan Šabata, v.r.                          Ing. Edita Ho řejší, v.r.  
           starosta m ěsta                             místostarostka 

 


