Obec Strážné

Nařízení č. 2/2018
o placeném stání na místních komunikacích v obci Strážné
Zastupitelstvo obce Strážné se dne 13. 12. 2018 usneslo vydat v souladu s § 11 a § 84 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 23 odst. 1 písm. a) a
c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích), toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Tímto nařízením se pro účely organizování dopravy na území obce Strážné vymezují místní
komunikace nebo jejich určené úseky (dále jen „místní komunikace“), které lze v souladu
s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona o pozemních komunikacích užít za cenu
sjednanou v souladu s právními předpisy1:
-

k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejdéle však na dobu 24
hodin
k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2 , která má sídlo nebo provozovnu ve
vymezené oblasti obce, nebo ke stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má
místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce.

2. Toto nařízení dále stanovuje způsob zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového
vozidla (dále jen „cena za stání“) a způsob prokazování jejího zaplacení.
3. Tímto nařízením se dále vymezuje oblast obce Strážné, v níž musí mít místo trvalého pobytu,
sídlo nebo provozovnu nebo vlastnit nemovitost fyzické či právnické osoby, jimž je povoleno
stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 1
tohoto článku nařízení na základě zakoupené sezonní parkovací karty.
Článek 2
Vymezení místních komunikací a oblasti
1. Místními komunikacemi, které lze užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy1 na dobu časově omezenou, nejdéle však na dobu 24 hodin nebo
k státní silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2, která má sídlo nebo provozovnu v oblasti
obce Strážné vymezené tímto nařízením (dále jen „vymezená oblast“) nebo k stání silničního
motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu, nebo je vlastníkem
nemovitosti ve vymezené oblasti, jsou:
a) Parkoviště „Náměstí“ nacházející se na místní komunikaci 4c, vyznačené v příloze č. 1
tohoto nařízení.
b) Parkoviště „Lom“ nacházející se na místní komunikaci 11c, vyznačené v příloze č. 2
tohoto nařízení.
2. Vymezené místní komunikace jsou označeny dopravní značkou dle zvláštního právního
předpisu3.
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Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
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Zákona č. 361/2000 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
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3. Vymezenou oblastí je pro stání na místních komunikacích uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto
nařízení (parkoviště „Náměstí“ a parkoviště „Lom“) oblast celého katastrálního území obce
Strážné.
Článek 3
Období zpoplatnění stání
Stání na místních komunikacích uvedených v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení je zpoplatněno každý rok
v období od 15. 12. do 30. 4. následujícího roku, a to každý den, 24 hodin denně.
Článek 4
Cena za stání
Cenu za stání stanovuje Zastupitelstvo obce Strážné Ceníkem vydaným v souladu s cenovými
předpisy1.
Článek 5
Způsob placení ceny za stání a prokazování jejího zaplacení
1. Cena za stání na místních komunikacích uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení
(parkoviště „Náměstí“) se platí:
zaplacením parkovacího lístku u obsluhy parkoviště – řidič si při vjezdu do parkoviště
vyzvedne lístek v parkovacím automatu, při odjezdu předloží parkovací lístek obsluze parkoviště
a uhradí jeho cenu.
zaplacením kongresové karty – řidič si před vjezdem do parkoviště vyžádá u obsluhy
parkoviště kongresovou kartu na zvolené časové období, která mu umožňuje neomezená vjezdy
a výjezdy z parkoviště a uhradí jeho cenu.
zaplacením sezonní parkovací karty na obecním úřadě Strážné právnickou či fyzickou
osobou, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce Strážné nebo fyzickou
osobou, která má místo trvalého pobytu, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.
2. Cena za stání na místních komunikacích uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení
(parkoviště „Lom“) se platí:
- zaplacením parkovacího lístku u obsluhy parkoviště – řidič si při vjezdu do parkoviště
vyzvedne u obsluhy parkoviště parkovací lístek na zvolené časové období a uhradí jeho cenu.
- zaplacením sezonní parkovací karty na obecním úřadě Strážné právnickou či fyzickou
osobou, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce nebo fyzickou osobou,
která má místo trvalého pobytu, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.
3. Sezonní parkovací karta je vydávána vždy na zimní období specifikované v čl. 3 tohoto nařízení.
4. Zaplacení sjednané ceny za stání prokazuje:
Držitel parkovacího lístku či sezonní parkovací karty - umístěním parkovacího lístku/sezonní
parkovací karty po celou dobu stání vozidla na viditelném místě za čelním sklem vozidla tak, aby
byly veškeré údaje na parkovacím lístku/sezonní parkovací kartě čitelné při pohledu z vnějšku
vozidla. Toto neplatí u řidiče sněžného skútru, který ponechá parkovací lístek/sezonní parkovací
kartu u sebe a předloží je na požádání kontrolující osobě.
Držitel kongresové karty – předložením kongresové karty kontrolující osobě na její požádání.

Článek 6
Provozování placeného stání
Provozovatelem placeného stání na určených úsecích místních komunikací ve smyslu tohoto
nařízení je obec Strážné.
Článek 7
Společná a závěrečná ustanovení
Tímto nařízením se zrušují Pravidla pro využívání parkovacích míst v obci Strážné (Směrnice č.
4/2016) ze dne 15.12.2016.
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem vyhlášení tohoto nařízení, tj. prvním dnem vyvěšení
tohoto nařízení na úřední desce obecního úřadu Strážné.

Tomáš Grégr, v.r.
starosta

Potvrzení o době vyvěšení:
Vyvěšeno na úřední desce obce Strážné dne:
Sejmuto z úřední desky obce Strážné dne:

Milan Pánek, v.r.
místostarosta
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Příloha č. 1 k Nařízení obce Strážné č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích
v obci Strážné
Parkoviště „Náměstí“

Příloha č. 2 k Nařízení obce Strážné č. 2/2018 o placeném stání na místních komunikacích
v obci Strážné
Parkoviště „Lom“

