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VĚSTNÍK
p r á v n í c h  p ř e d p i s ů  L i b e r e c k é h o  k r a j e

Částka 4 Rozesláno dne 25. června 2013

O B S A H

3. Nařízení Libereckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a že-
lezniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území Libereckého kraje podle
jiného právního předpisu

28/VPS/TP/3/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Tuhaň
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel

29/VPS/2/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablonec nad Nisou a obcí Pulečný
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích

30/VPS/TP/2/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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Rada Libereckého kraje usnesením č. 727/13/RK ze dne
7. 5. 2013 podle § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, ve smyslu zmocnění daného ustanovením 
§ 4 odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v sou-
ladu s částí I. oddílem B položkou č. 2 výměru MF č. 01/2013
ze dne 28. 11. 2012, a za podmínek stanovených v § 1 odst. 6
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších před-
pisů, vydává toto nařízení:

Čl. 1
Předmět úpravy

Tímto nařízením se stanoví maximální ceny veřejné lin-
kové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní
vnitrostátní dopravy provozované na území Libereckého kraje
v rámci integrovaných veřejných služeb podle jiného právního
předpisu1).

Čl. 2
Maximální ceny jízdného a určené podmínky

(1) Maximální ceny podle tohoto nařízení platí pro
všechny dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnit-
rostátní silniční dopravu a železniční osobní vnitrostátní do-
pravu provozované v rámci integrovaných veřejných služeb
podle jiného právního předpisu1) v rámci Integrovaného do-
pravního systému Libereckého kraje.

(2) Podmínky tohoto nařízení jsou povinny dodržovat do-
pravní společnosti, provozující veřejnou linkovou osobní vnit-
rostátní silniční dopravu a železniční osobní vnitrostátní
dopravu na území Libereckého kraje a současně jsou signatáři
Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého
kraje schválené Zastupitelstvem kraje č. 150/08/ZK. Jedná se
o společnosti vyjmenované v bodě 6. Smluvních přepravních
podmínek IDOL.

(3) Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně
z přidané hodnoty podle jiného právního předpisu2).
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3
NAŘÍZENÍ

Libereckého kraje č. 3/2013
ze dne 7. května 2013

kterým se stanovují maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy 
a železniční osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb 

na území Libereckého kraje podle jiného právního předpisu1).

1) § 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
2) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 3
Maximální ceny
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Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se nařízení Libereckého kraje č. 17/2012 ze dne
3. 12. 2012, kterým se stanovují maximální ceny veřejné lin-
kové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční osobní
vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných ve-
řejných služeb na území Libereckého kraje podle jiného práv-

ního předpisu (§ 6 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných služ-
bách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů).

Čl. 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.
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Martin Půta v. r.
hejtman

Bc. Zuzana Kocumová v. r.
statutární náměstkyně hejtmana
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28/VPS/TP/3/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Česká Lípa a obcí Tuhaň
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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29/VPS/2/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jablonec nad Nisou a obcí Pulečný
– výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
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30/VPS/TP/2/2013 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Stráž pod Ralskem a obcí Hamr na Jezeře
– výkon přenesené působnosti podle zákona o evidenci obyvatel
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VĚSTNÍK PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ LIBERECKÉHO KRAJE

Vydává Liberecký kraj
Redakce: Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 485 226 315, fax: 485 226 444
Výrobu a distribuci zajišťuje: Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3
Roční předplatné: představuje částku za dodávku úplného ročníku a je od předplatitelů vybíráno ve formě záloh.
Výše záloh bude vždy písemně oznámena. Roční vyúčtování bude provedeno na základě skutečně vydaných částek.
Záloha na rok 2013 činí 1 100 Kč bez DPH; 1 265 Kč včetně 15% DPH.
Vychází dle potřeb Libereckého kraje.
Administrace, distribuce, reklamace a informace na telefonních číslech: 246 040 442, fax: 246 040 401
V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnické osoby), číslo odběratele (fyzické osoby).
Písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků zasílejte laskavě na adresu: 
Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, tel: 246 040 442, fax: 246 040 401
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