Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území
jezera Milada účinná od 1.1.2022
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Vjezd na území jezera Milada (dále také „JM“) je omezen dopravními značkami B11 „Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 „Vjezd jen na povolenku
PKÚ, s. p.“
2. O vydání povolenky k vjezdu na území JM (dále také „povolenka“) mohou Palivový
kombinát Ústí, s. p. (dále také „PKÚ“ nebo také „správce území“) žádat fyzické a právnické
osoby.
3. Na území JM mohou vjíždět bez povolenky pouze označená vozidla správce území,
označená vozidla složek integrovaného záchranného systému, označená vozidla Policie
ČR a vozidla Městské policie, označená vozidla správců vodovodních a kanalizačních sítí
a ČEZ a.s.
Čl. 2
Druhy povolenek
PKÚ vydává tři druhy povolenek k vjezdu do území JM:
a) Povolenka se zeleným pruhem se vydává v případech a za podmínek uvedených v čl.
3,
b) Povolenka se žlutým pruhem se vydává v případech a za podmínek uvedených v čl. 4,
c) Povolenka s červeným pruhem se vydává v případech a za podmínek uvedených v čl.
5. odst. 1,
d) Povolenka s modrým pruhem se vydává v případech a za podmínek uvedených v čl. 5
odst. 2.
Čl. 3
Povolenka se zeleným pruhem (zelená)
1. Povolenka se zeleným pruhem je vydávána k povolení vjezdu vozidel fyzických osob (FO)
nebo právnických osob (PO) (dále také „žadatelů“), které jsou vlastníky nemovitostí
nacházejících se v území JM nebo osob majících k těmto nemovitostem jiný právní vztah
(nájemní smlouva, pachtovní smlouva, věcné břemeno průchodu / průjezdu apod.).
2. Držitel povolenky se zeleným pruhem je oprávněn k vjezdu do území JM stanoveným
místem vjezdu a dále k jízdě nejkratší trasou k dotčené nemovitosti a zpět. Povolenka bude
vystavena pouze v případě, že není možný jiný přístup k nemovitosti (pozemku), než
překonáním zákazového dopravního značení.
3. Povolenka bude vystavena pouze na vozidlo registrované na vlastníka (oprávněného
uživatele) pozemku, tj. FO nebo PO. V případě FO lze vystavit povolenku též na vozidlo
registrované na manžela/manželku žadatele. Povolenka bude vystavena vždy jen na jedno

vozidlo registrované na FO nebo PO. Žadatel prokáže vlastnictví k vozidlu předložením
kopie malého technického průkazu. Vozidlům registrovaným na jiné osoby povolenka
vystavena nebude.
4. Žadatel musí prokázat, že pozemky užívá způsobem vyžadujícím častý a trvalý přístup na
pozemek. Pro vozidla třetích osob, zajišťující údržbu pozemků (sekání trávy, naložení a
odvoz úrody, sena, techniky apod.) budou vystaveny pouze jednorázové modré povolenky
bez vazby na RZ. Počet vozidel zajišťujících údržbu (traktor, nákladní vozidlo apod.) je
omezen na 4 ks. U těchto vozidel není požadováno předložení malého technického
průkazu.
5. Povolenka se zeleným pruhem se vystavuje vždy na aktuální kalendářní rok.
6. Zelená povolenka se vystavuje bezúplatně.
Čl. 4
Povolenka se žlutým pruhem (žlutá)
1. Povolenka se žlutým pruhem je vydávána k povolení vjezdu vozidel FO nebo PO, které na
základě příslušného smluvního vztahu dlouhodobě poskytují služby nebo provádějí opravy
a údržbu na území JM (např. svoz komunálního odpadu, rekultivační a revitalizační práce,
čištění komunikací, sekání trávy, provádění servisu, stavební činnost, servis technických
zařízení, poskytování služeb veřejnosti apod.).
2. Držitel povolenky se žlutým pruhem je oprávněn k vjezdu do území JM stanoveným místem
vjezdu a dále k jízdě nejkratší trasou k místu plnění služby nebo místu údržby a zpět.
3. Žadateli o povolení k vjezdu za účelem poskytování občerstvení, respektive zajišťování
zásobování bude vystaveno maximálně 5 ks povolenek, přičemž vždy smí být u místa
poskytování služby odstavena max 2 vozidla!
4. Povolenka se žlutým pruhem se vydává zpravidla na dobu poskytování služby nebo
provedení údržby na území JM nejdéle však na aktuální kalendářní rok.
5. Žlutá povolenka se vystavuje bezúplatně.
Čl. 5
Povolenka s červeným pruhem (červená) a povolenka s modrým pruhem (modrá)
1. Povolenka s červeným pruhem je vydávána k povolení vjezdu vozidel FO nebo PO, které
provádějí odběry vzorků či biologický výzkum vykonávají právo myslivosti, pořádají
jednorázové soukromé společenské, kulturní či sportovní akce.
Povolenka je rovněž vydávána za účelem dopravy, vyložení a následného naložení
rozměrného či těžkého sportovního vybavení (konkrétně malého plavidla, potápěčské
výstroje, potřeb pro windsurfing, potřeb pro kiting nebo materiálu určeného pro táboření)
nebo dopravy hendikepované osoby, která je držitelem průkazu ZTP/P.
Povolenky pro lehce přenositelné sportovní potřeby či plavidla se nevydávají.
a) Vozidlo musí být po vyložení výše uvedených sportovních potřeb, lodě apod. vždy
odstaveno na nejbližší odstavnou plochu. Není dovoleno odstavení vozidla
v blízkosti vodní plochy. Není dovoleno odstavování vozidel v prostoru tábořiště,
a to ani karavanů či obytných vozidel.

b) Červená povolenka se vydává vždy na aktuální kalendářní rok, bez možnosti
přesahu do roku následujícího.
c) Držitel povolenky s červeným pruhem je oprávněn k vjezdu do území JM stanoveným
místem vjezdu a dále k jízdě nejkratší cestou k místu určenému pro pořádání
soukromé, jednorázové společenské, kulturní či sportovní akce, místu vyložení
a naložení sportovního vybavení a zpět na nejbližší odstavnou plochu.
d) Držitel povolenky vydané pro účely vykonávání práva myslivosti a FO nebo PO, které
provádějí odběry vzorků či biologický výzkum nemají stanoveno místo pro odstavení
vozidla.
e) Povolenka s červeným pruhem se vydává na dobu vymezenou pro pořádání
jednorázové soukromé společenské, kulturní či sportovní akce, na dobu určenou pro
provozování sportovních aktivit, vykonávání práva myslivosti či dopravování osoby,
která je držitelem průkazu ZTP/P, nejdéle však na aktuální kalendářní rok.
f)

Žádost o povolení k vjezdu za účelem dopravy potápěčské výstroje a provozování
sportovního potápění musí být doplněna o kopii dokladu či certifikátu o absolvování
potápěčského kursu, členství v potápěčském klubu či dokladu o potápěčském pojištění.

g) Žádost o povolení k vjezdu za účelem dopravy hendikepované osoby, která je
držitelem průkazu ZTP/P musí být doplněna kopií platného průkazu ZTP/P.
h) Při žádosti o povolenku k vjezdu do zájmového území jezera Milada za účelem výkonu
práva myslivosti bude žadatelům vždy vystavena povolenka pouze na jedno vozidlo na
osobu. Žádost o povolenku k vjezdu členů mysliveckých spolků, které vykonávají
činnost na pozemcích držitelů honiteb PKÚ, Chabařovice, Lochočice a Modlany můžou
podat pouze osoby oprávněné jednat jménem:
• Mysliveckého spolku Chabařovické jezero,
• Honebního společenstva Řehlovice – Lochočice,
• Honebního společenstva Chabařovice,
• Honebního společenstva Modlany,
s nimiž má PKÚ, s. p. uzavřen smluvní vztah.
2. Tzv. modré povolenky, tedy povolenky na jednorázové, organizačně náročné,
společenské, kulturní či sportovní akce, jejichž partnerem je PKÚ, nebo povolenky pro
vozidla zásobování poskytovatelů služeb (tyto se započítávají do stanoveného maxima),
u nichž není známa RZ, mohou být ve výjimečných případech, a po řádném posouzení,
vystaveny bez vazby na RZ a jméno vlastníka vozidla.
Každý z pořadatelů požádá pouze o nezbytný počet povolenek.
Modrá povolenka k vjezdu vozidla pro jednorázové, organizačně náročné, společenské,
kulturní či sportovní akce, jejichž partnerem je PKÚ se vystavuje bezúplatně.
Dále se bezúplatně vystavuje modrá povolenka smluvnímu dodavateli či poskytovateli
služeb veřejnosti, s nímž bude uzavřen nájemní vztah.
3. Při podání žádosti o povolení k vjezdu za účelem provozování malého plavidla je žadatel
povinen seznámit se s Provozním řádem, který stanovuje podmínky pro vyvazování či
kotvení malých plavidel mimo místa k tomu určená.
Červená povolenka pro vozidlo se vystavuje za úplatu:
Jednorázová (max 2denní)…50 Kč
Čtvrtletní…200 Kč
Pololetní…400 Kč
Roční…800 Kč

Úhrada za vystavení povolenky proběhne při jejím osobním převzetí, v hotovosti na
pokladně PKÚ, a to v jejích úředních hodinách, nebo bezhotovostním převodem na účet
(před jejím osobním převzetím na recepci PKÚ), kdy doklad o zaplacení bude při převzetí
předložen.
4. Držiteli povolenky vydané pro účely vykonávání práva myslivosti v:
• honitba PKÚ – nájemce Myslivecký spolek Chabařovické jezero
• honitba Lochočice – držitel Honební společenstvo Řehlovice – Lochočice
• honitba Chabařovice – držitel Honební společenstvo Chabařovice,
• honitba Modlany – držitel Honební společenstvo Modlany
a dále pak FO nebo PO, které provádějí odběry vzorků či biologický výzkum a držitelům
průkazu ZTP/P se povolenka se vystavuje bezúplatně.
Čl. 6
Vydávání povolení
1. Povolenka se vydává na základě oprávněné a řádně vyplněné a doručené písemné žádosti

o povolení k vjezdu na předepsaném formuláři dle čl. 7. Žádost lze doručit poštou na
adresu Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec, emailem na adresy
pku@pku.cz, podatelna@pku.cz nebo osobně do podatelny nebo na recepci v sídle PKÚ.
a)

Povolenku není možné vydat a odeslat v elektronické podobě.

b) Povolenku schvaluje, vydává a evidenci povolenek vede PKÚ, jakožto správce území.
c) Povolenka bude žadateli vydána na recepci PKÚ nebo jiným dohodnutým způsobem.
d) Povolenka musí být po celou dobu, kdy je vozidlo na území JM, viditelně umístěna za
jeho předním sklem tak, aby byla zcela viditelná a čitelná.
2. Povolenky na jednostopá motorová vozidla nebo čtyřkolky nebudou vystavovány.

Čl. 7
Žádost o povolení k vjezdu
1. Žádost (formulář) o povolení k vjezdu na území JM obsahuje:
a) jméno a příjmení vlastníka vozidla (fyzické osoby), nebo obchodní firma, na kterou je
vozidlo registrováno (právnická osoba),
b) datum narození vlastníka vozidla (fyzické osoby), nebo IČO(právnické osoby),
c) trvalé bydliště vlastníka vozidla (fyzické osoby), nebo sídlo obchodní firmy (právnické
osoby),
d) RZ, tovární značka a model vozidla, v případě odst. 2, čl. 5 bez uvedení údajů,
e) časové vymezení (dobu) vjezdu,
f) zdůvodnění žádosti,
g) poučení žadatele o jeho povinnostech,
h) datum podání žádosti,
i) podpis žadatele (nikoli elektronický)
2. Žadatelé o vydání povolenky se zeleným pruhem jsou povinni k žádosti o povolení k vjezdu
do území JM předložit doklad prokazující jejich vztah k dotčené nemovitosti (výpis z KN,
nájemní smlouvu, pachtovní smlouvu apod.). Ostatní žadatelé jsou povinni vhodným

způsobem doložit uvedený důvod k žádosti k vjezdu do území (kopií příslušné smlouvy
o zajištění údržby území, povolení ke konání společenské akce apod.).
3. Formulář je k dispozici volně ke stažení ve formátu pdf na webových stránkách PKÚ.
(www.pku.cz). Formulář nesmí být nijak graficky pozměňován a musí být zachována jeho
úprava a rozvržení.
Čl. 8
Provedení povolenky
1. Povolenka je oboustranná.
Přední strana obsahuje:
logo a název správce území – PKÚ, s. p.; označení roku platnosti
nápis „ POVOLENÍ K VJEZDU“,
RZ, tovární značku a model vozidla, v případě odst. 2, čl. 5 bez uvedení údajů,
jméno a příjmení majitele vozidla (obchodní firma a IČO právnické osoby) v případě
odst. 2, čl. 5 bez uvedení údajů,
důvod vjezdu,
e) místo vjezdu,
f) doba platnosti,
g) evidenční číslo povolenky,
h) datum vystavení,
i) jméno a podpis osoby, která povolení schválila,
j) razítko PKÚ, s. p.
a)
b)
c)
d)

2. Zadní strana obsahuje poučení ve smyslu Pravidel pro vydávání povolenek k vjezdu na
území jezera Milada, Návštěvního řádu území jezera Milada a provozního řádu.
Čl. 9
Změny, neplatnost a vracení povolenek
1. Pokud se změnily podmínky na straně držitele povolenky nebo podmínky vjezdu do území
JM, za nichž bylo povolení k vjezdu vydáno, je držitel povolenky povinen požádat o
vystavení nové povolenky s platnými údaji. Jinak tato povolenka k vjezdu pozbývá
platnosti.
2. Vydaná povolenka k vjezdu je neplatná, jestliže:
a) pominuly důvody, pro které byla vydána, resp. skončila její platnost, nebo
b) její držitel porušil ustanovení Pravidel pro vydávání povolenek k vjezdu na území
jezera Milada, Provozního řádu nebo platného Návštěvního řádu území jezera
Milada, nebo
c) byly neoprávněně pozměněny jakékoliv údaje na povolence, nebo
d) povolenka byla zneužita.
3. Neplatnou povolenku k vjezdu, resp. povolenku, které skončila platnost je její držitel
povinen doručit do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy platnost povolenky skončila na
podatelnu či recepci PKÚ. Neplatnou povolenku může na místě odejmout strážník obecní
či městské policie nebo zaměstnanec PKÚ (zaměstnanec strážní služby).

4. Bez odevzdání neplatné povolenky není možné žádat o jinou a nová nebude
vystavena.
Čl. 10
Účinnost
Tato Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada nabývají účinnosti dne
1.1.2022.

