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Žádost č.j. 753/2019/BNS o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.  

 

 

Na základě Vaší žádosti č.j. 753/2019/ BNS, ze dne 18.08.2019, kde žádáte o poskytnutí 

informace, Vám sděluji následující:  

 

1) Koho se týká ohlašovací povinnost dodržovat zákon o poplatcích za rekreační nebo 

lázeňský poplatek nebo z přechodného ubytování například rekreace, dovolená. Jaká 

je výše částky tohoto poplatku a komu se tento poplatek platí? 

 

 Obec Bílovice nad Svitavou nevybírá rekreační ani lázeňský poplatek.  

2) Je u Vás v místě bezbariérový přístup pro osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým 

zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle 

zvláštního právního předpisu a jejich průvodci. Kdo má právo ze zákona o sociálních 

službách na osvobození od povinnosti o poplatcích za rekreační nebo lázeňský 

poplatek. Jaké jsou u Vás možnosti parkování? 

 

Bezbariérový přístup je na nově vybudovaném náměstí a na obecním úřadu. 

Obec Bílovice nad Svitavou nevybírá rekreační ani lázeňský poplatek.  

Parkování je možné na:  

• náměstí – celkem 33 parkovacích míst, z toho 2 místa pro invalidy, 

• u nádraží - celkem 49 parkovacích míst, z toho 5 míst pro invalidy, 

• u mateřské školy – celkem 24 parkovacích míst a z toho 2 místa pro invalidy.   

 

 



 

3) Jaké nabízíte turistické možnosti pro školy a firmy. Místní organizační složky, jak se 

jmenují a kolik je těchto složek v daném místě, obchodní společnosti, příspěvkové 

organizace, kulturní, školské, organizační složky. 

 

Turistické možnosti – dostupné na https://www.bilovicens.cz/turista 

Organizační složky –  dobrovolní hasiči, knihovna   

Příspěvkové organizace – základní škola https://www.bilovicens.cz/zakladni-skola,   

                                          mateřská škola https://www.bilovicens.cz/materska-skola 

 

4) Kdo zajišťuje autobusovou dopravu. Jaké jsou roční finanční náklady pro autobusovou 

dopravu. Jaká výše finančních nákladů byla ročně čerpána pro čerpání pohonných 

hmot. Kolik bylo najeto km/za rok autobusovým dopravcem. Kterými jednotlivými 

částmi k.ú. projíždí autobusový dopravce. 
 

Autobusová doprava je zajištěna prostřednictvím systému IDS JMK, společností 

KORDIS Jmk, IČ: 26 29 84 65. 

Roční náklady obce pro rok 2019 – příspěvek ve výši  250 165,- Kč 

 

 

5) Kdo má na starosti zimní údržbu silnic v k.ú. v daném místě. 
 

• V případě krajských silnic - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace.  

• V případě místních komunikací – údržba obce.     

 

 

 

 
v.r. 

Mgr. Ida Kárná, MPA 

Tajemnice úřadu  
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