Nařízení města Vlašimi č. 2/2011

Nařízení č. 2/2011 města Vlašimi,
kterým se vymezují oblasti města Vlašimi a úseky místních
komunikací, ve kterých se platí za časově omezené stání vozidel
Rada města Vlašimi schválila na své schůzi dne 27.06.2011 usnesením dle § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 23
odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Oblasti a úseky placeného stání ve městě Vlašimi
Ve městě Vlašimi se vymezují tyto oblasti a v nich úseky placeného stání:
a) oblast Husova nám. a ul. Na Valech je ohraničena nemovitostmi s čísly popisnými:
322, 49, 48, 263, 264, 47, 1471, 1472, 1473, 1476, 1477, 44 a 472. Vymezeným
placeným úsekem pro tuto oblast je Husovo náměstí a ulice Na Valech – viz příloha
č. 1;
b) oblast Žižkova náměstí jsou přilehlé nemovitosti s čísly popisnými: 1860, 54, 53, 256,
267, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 226, 144, 411, 401,
1730, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 120
a 119. Vymezeným placeným úsekem pro tuto oblast je Žižkovo náměstí - střed – viz
příloha č. 2.;
c) oblast Palackého náměstí jsou všechny přilehlé nemovitosti s čísly popisnými: 71, 70,
68, 67, 66, 65, 64, 62, 61, 60, 59, 58, 118, 115, 114, 113, 112, 111, 109, 108, 107, 106,
104, 103. Vymezeným placeným úsekem pro tuto oblast je Palackého náměstí – viz
příloha č. 3;
d) oblast Polikliniky – v této oblasti nebudou vydávány žádné rezidentní nebo abonentní
parkovací karty. Vymezeným placeným úsekem pro tuto oblast je ulice Jana Masaryka
(úsek místní komunikace před Poliklinikou Vlašim) – viz příloha č. 4;
e) oblast ulice Pláteníkova vymezená čísly popisnými 51, 50, 257, 258, 355, 365 a 261.
Pro tuto oblast platí úseky vymezené pod písm. a) a pod písm. b).
Čl. 2
Užívání míst placeného stání ve městě Vlašimi
1. Úseky místních komunikací určené v čl. 1, lze užít pouze za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy:
a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však
24 hodin;
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu v oblastech
vymezených tímto nařízením v čl. 1;
c) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu
v oblasti města vymezené v čl. 1;
d) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti
v oblasti města vymezené v čl. 1.
2. Na úsecích určených v čl. 1 je s účinností tohoto nařízení zavedeno placené časově
omezené stání všech vozidel. Placené úseky jsou označeny dopravní značkou IP13c:
parkoviště s parkovacím automatem a doplněny dodatkovou tabulkou E12 týkající se
parkovací doby. Mimo parkovací dobu uvedenou na značce je stání bezplatné.
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3. Cena za stání v úsecích určených tímto nařízením se platí prostřednictvím parkovacího
lístku (útržku) zakoupeného v parkovacím automatu nebo předplacením parkovací karty
osobami uvedenými v tomto článku v odstavci 1 písm. b) až d).
4. Zaplacení ceny za stání se prokazuje:
a) parkovacím lístkem z automatu umístěným viditelně a čitelně za předním sklem
vozidla. Řidič automobilu umístí parkovací lístek za sklem automobilu po celou dobu
stání tak, aby veškeré údaje byly čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu se
prokazuje čitelným parkovacím lístkem, který uschová u sebe a předloží na požádání.
Parkovací lístek platí na všech úsecích vymezených v článku 1 v rozsahu jeho časové
platnosti. Cenu parkovacího lístku stanoví příslušný orgán města Vlašim.
b) parkovací kartou. Držitel parkovací karty se prokazuje platnou parkovací kartou.
Postup při vydávání parkovacích karet a cenu karet stanoví příslušný orgán města
Vlašim. Parkovací karta platí ve vymezeném úseku po dobu její platnosti. Parkovací
karty vydává Městský úřad Vlašim osobám uvedeným v odst. 1 písm. b) až e)
po zaplacení sjednané ceny. V oblasti uvedené v čl. 1 písm. e) se vydává jedna
parkovací karta pro jeden vybraný placený úsek vymezený v čl. 1 pod písm. a) nebo b).
5. Ceny za stání uvedené v odstavci 4 tohoto článku schvaluje Zastupitelstvo města Vlašimi,
pokud si rozhodnutí vyhradí, jinak Rada města Vlašimi.
6. Toto nařízení se nevztahuje na vozidla integrovaného záchranného systému a na vozidla
provádějící údržbu komunikací a jejich příslušenství a svoz komunálního odpadu
a na vozidla města Vlašimi.
7. Kontrolu dodržování nařízení provádí Městská policie Vlašim a Policie České republiky.
Sankce za porušení tohoto nařízení se ukládají podle zvláštních předpisů.

Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 01.08.2011. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 1/2008.

Mgr. Luděk Jeništa, v. r.
starosta
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Karel Kroupa, v. r.
místostarosta

