Sbírka právních předpisů města

č. 1/2016

Nařízení města Řevnice

č. 1/2016
o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem

Rada města Řevnice svým usnesením č. 10) ze dne 19.února 2016 vydává podle § 11 odst. 1
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na základě zmocnění § 23 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon pozemních
komunikacích“), toto nařízení města:
Čl. I
Předmět úpravy
1. V zájmu regulace dopravy v centru města s ohledem na zajištění maximálního využití
parkovacích kapacit (vícenásobné využití parkovacího místa) v mezích dopravní snesitelnosti
území se tímto nařízením vymezují oblasti města, ve kterých lze komunikace obce nebo jejich
určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými přepisy¹ (dále jen "placená stání"):
a) K stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na
dobu 24 hodin,
b) 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 města,
c) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo
je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města.
2. Komunikace obce nebo jejich určené úseky, které lze užít způsobem uvedeným v odstavci
1. jsou vymezeny v Příloze č.2.
Čl. II
Podmínky parková ve vymezené oblasti
1. Sjednaná cena¹ se platí prostřednictvím zakoupení:
a) parkovacího kotouče
b) parkovací karty rezidentního typu dle Přílohy č. 1.
Čl. III
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny
Úhrada ceny za placené stání se prokazuje parkovacím kotoučem nastavením na časový údaj
opuštění vozidla nebo parkovací kartou. Parkovací kotouč nebo parkovací karta musí být
umístěna na viditelném místě za předním sklem vozidla. U motocyklů, čtyřkolek nebo

automobilů s otevřenou střechou bude možno parkovací kotouč s nastaveným časovým
údajem umístit na skryté místo pro případné prokázání času parkování.
Čl. IV
Všeobecná ustanovení
1. Komunikace obce nebo jejich určené úseky vymezené tímto nařízením pro účely placeného stání
musí být označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu ³ ( DZ IP25a a
IP25b - Zóna s parkováním na omezenou dobu s parkovacím kotoučem) s dodatkovou tabulkou
upravující čas platnosti omezení a max. dobu parkování ve dnech pondělí až pátek od 8.00 hod. do
17.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Čl. V
Výjimky z Nařízení
Toto Nařízení se nevztahuje na vozidla Města Řevnice – Městského úřadu (Technické služby,
Pečovatelská služba) města Řevnice, Městské policie Řevnice, Integrovaného záchranného
systému a Lékařské pohotovostní služby na dobu nezbytně nutnou pro výkon jejich činnosti.
Čl. VI
Kontrola
Kontrolou dodržování tohoto Nařízení města jsou pověřeni strážníci Městské policie Řevnice
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a
Policie České republiky.
Čl. VII
Sankce
Porušování povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních předpisů 4.

Čl. VIII
Zrušovací ustanovení
Dnem účinnosti tohoto Nařízení se ruší Nařízení města č. 1/2012 ze dne 1. července 2012.
Čl. IX
Účinnost
Toto Nařízení nabývá účinnosti dne: 19.2.2016.
Ing. Tomáš Smrčka
starosta města

MgA. Marie Reslová
místostarostka
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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,

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
( zákon o silničním provozu)
z
ákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno:
Sejmuto:
Razítko a podpis, kterým se stvrzuje vyvěšení a sejmutí nařízení:

Příloha č. 1 - Vzor „Parkovací karty“

Příloha č. 2 - Seznam místních komunikací pro účely placeného stání silničních motorových
vozidel – parkování s parkovacím kotoučem:
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad

příloha č. 3 - Způsob vymezení oblasti dopravní značkou IP 25a a IP 25b s časovým údajem o době
zpoplatnění

4 ks dopravní značka IP 25a

Zóna s parkováním na
omezenou dobu max. 2 hod.
parkovacím kotoučem
Po – Pá 8.00 – 17.00 hod.
So 8.00 – 12.00 hod.

3 ks dopravní značka IP 25b

