Nařízení města Vlašimi č. 1/2016

Nařízení č. 1/2016 města Vlašimi,
kterým se vymezují úseky ulice Komenského ve Vlašimi,
ve kterých se platí za časově omezené stání vozidel
Rada města Vlašimi schválila na svém zasedání dne 7. 3. 2016 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 v ulici Komenského
Ve městě Vlašimi se vymezuje oblast ulice Komenského a na ní tyto úseky placeného stání
po obou stranách místní komunikace:
a) Jižní část místní komunikace v úseku od kruhového objezdu u obchodního domu Albert
ke Komerční bance – oboustranně,
b) Severní část místní komunikace v úseku od Komerční banky ke kruhovému objezdu
u Kulturního domu Blaník – oboustranně.
Čl. 2
Užívání míst placeného stání ve městě Vlašimi
1. Úseky místní komunikace určené v Čl. 1 lze užít pouze za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,
nejvýše však 24 hodin. Na úsecích určených v Čl. 1 je s účinností tohoto nařízení
zavedeno placené časově omezené stání všech vozidel. Placený úsek je označen
dopravní značkou č. IP13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ a doplněnou o DZ
č.E13 dodatková tabulka s uvedením údajů týkajících se provozní (parkovací) doby. Mimo
uvedenou parkovací dobu je stání bezplatné. Cenu za stání stanoví Rada města Vlašimi.
2. Cena za stání v úseku vymezeném v Čl. 1 písm. a) se platí prostřednictvím parkovacího
automatu. Zaplacení ceny za stání se prokazuje 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 ke kontrole. Parkovací lístek platí na všech
úsecích vymezených v Čl. 1 písm. a) v rozsahu jeho časové platnosti.
3. Cena za stání v úseku vymezeném v Čl. 1 písm. b) se platí prostřednictvím parkovacího
automatu a prokazuje se rozsvíceným zeleným světlem na parkovacím automatu po dobu
stání vozidla na parkovacím místě.
4. Toto nařízení se nevztahuje na vozidla integrovaného záchranného systému a na vozidla
provádějící údržbu komunikací a jejich příslušenství a na vozidla provádějící svoz
komunálního odpadu a na vozidla města Vlašimi.
5. Účelem tohoto nařízení je organizování dopravy ve městě. Sankce se ukládají podle
zvláštních předpisů.
6. Kontrolu dodržování nařízení provádí Městská policie Vlašim a Policie České republiky.
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Čl. 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 4. 2016. Nařízení č. 2/2011 vymezující placené stání
na ostatních místech ve městě Vlašimi zůstává v platnosti.

Mgr. Luděk Jeništa, v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce a na internetu dne: 8. 3. 2016
Sejmuto z úřední desky a z internetu dne:
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Karel Kroupa, v. r.
místostarosta

