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Město Kralupy nad Vltavou

Nařízení města Kralupy nad Vltavou
o placeném stání silničních motorových vozidel

na místních komunikacích
ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou

Rada města Kralupy nad Vltavou na svém jednání dne 14. 3. 2022 schválila a vydává
v souladu s ust. § 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 ust. § 23 odst. 1 písm.
a) a písm. c) zákona č. 13/1997 sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích"), toto nařízení města:

Článek 1

Předmět úpravy

1 . Tímto nařízemm města (dále jen ,,nařízení") se v souladu s ust. žg 23 odst. 1 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
vzájmu organizování dopravy a s ohledem na zajištění maximálního využití
parkovacích kapacit na území města Kralupy nad Vltavou (dále jen ,,město"),
vymezují oblasti města, v nichž Ize místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového
vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin.

2. Maximální ceny za užívání místních komunikací nebo jejich určených úseků jsou
stanoveny v souladu s cenovými předpisy v samotném Nařízení Ceník města Kralupy
nad Vltavou za užívání komunikací ve vymezených oblastech k stání silničrího
motorového vozidla a provozní doba parkovacích automatů vydaného dle zákonného
zmocnění ust. § 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 sb., o cenách (Ceník).

3 Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které Ize užít způsobem uvedeným
v odst. 1 jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.

4. Místríí komunikace nebo jejich určené úseky uvedené v odst. 1 jsou označeny
dopravním značením provedeným podle příslušného právního předpisu.

Článek 2

Způsob placem sjednané ceny

1. Na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích uvedených v příloze č. 1
tohoto nařízení je stání silničních motorových vozidel v souladu s příslušným
dopravním značením povoleno pouze po zaplacení ceny zakoupením kontrolního
Iístku prokazujícího zaplacení sjednané ceny (dále jen ,,parkovací lístek") ze zařízení
určeného pro placení sjednané ceny (dále jen ,,parkovací automat") na celou dobu
stání a po umístění tohoto parkovacího lístku čitelně na viditelném místě, za něž se
podle tohoto nařízení považuje přední sklo vozidla, po celou dobu stání. V případě



motocyklů, čtyřkolek nebo automobilů s otevřenou střechou si parkovací lístek
ponechá řidič u sebe.

2. Při placení sjednané ceny, za užití místní komunikace k stání silničního motorového
vozidla zakoupením parkovacího lístku z parkovacího automatu, je řidič vozidla
povinen zakoupit parkovací lístek v hodnotě odpovídající skutečné době stání vozidla
ve vymezené oblasti.

3 Cenu za stání silničmho motorového vozidla na místních komunikacích, nebo jejich
určených úsecích uvedených vpříloze č. 1 tohoto nařízení Ize uhradit rovněž
jednorázově. Zaplacení ceny se v těchto případech prokazuje parkovací kaítou
vydanou Technickými službami města Kralupy nad Vltavou, která musí být po celou
dobu stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích nebo jejich
určených úsecích uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení umístěna čitelně na
viditelném místě, tj. za předním sklem vozidla.

4. Mimo provozní dobu uvedenou v příloze č. 1 tohoto nařízení Ize místní komunikace
nebo jejich určené úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení užít ke stání silničních
motorových vozidel bezplatně.

Článek 3

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny za užití místní komunikace
ke stání silničního motorového vozídla

1. Zaplacení sjednané ceny za užití místní komunikace, nebo jejího určeného úseku ve
vymezené oblasti města ke stání silničního motorového vozidla, se prokazuje
parkovacím lístkem z parkovacího automatu, kde skutečná doba stání musí
odpovídat době za placené a vyznačené na parkovacím lístku, nebo parkovací kartou
ve smyslu ust. čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení. Parkovací lístek a parkovací karta se
současně považují za potvrzení o zaplacení ceny.
Potvrzení o zaplacení ceny s uvedením povolené doby stání (parkování) musí řidič
neprodleně po zaparkování a zaplacení umístit za čelním sklem silničního
motorového vozidla. V případě motocyklů, čtyřkolek nebo automobilů s otevřenou
střechou si parkovací lístek ponechá řidič u sebe.
Parkovací lístek, nebo parkovací karta, musí být po celou dobu stání umístěny za
předním sklem vozidla tak, aby byly plně viditelné zvenku a nebyly ani částečně
zakryty tónováním skla, nálepkami nebo jinými předměty.

4. Parkovací lístek, nebo parkovací karta, musí být umístěny za předním sklem vozidla
Iícovou stranou, obsahující identifikační údaje, směrem ven z vozidla tak, aby byl celý
text čitelný při pohledu zvenku.
Parkovací lístek ani parkovací karta nesmí být jakkoli upravovány, duplikovány nebo
kopírovány, jinak jsou neplatné.

2.

3.

5.

Článek 4

Nařízení se nevztahuje

Toto nařízení se nevztahuje na motorová vozidla provozovaná městem Kralupy nad Vltavou
nebo jim zřízenými organizacemi či obchodními společnostmi, a na motorová vozidla
provozovaná JSDH Kralupy nad Vltavou a JSDH Kralupy nad Vltavou - Minice, a dále na
majitele motorových vozidel, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P.



(,Iánek 5

Závereč.ná ustanovení

1 . Nedílnou součástí tohoto nařízení je Příloha č. 1 - Vymezení oblastí s placením stáním na
ímstních komunikacích města Kralupy nad Vltavou.

2 Porušení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek.
3. Zrušuje se nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 1/2022, ze dne 2.2.2022, o placeném

stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou.
4. Toto nařízení nabývá účinnosti dne Ol .04.2022.
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Ing. Marek Czechmann
starosta

Libor Lesák
místostarosta

]
ng. Vojtěch Pohl
místostarosta
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Příloha č. 1 nařízení města Kralupy nad Vltavou

o placeném stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích

ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou

Vymezení oblastí s placeným stáním na místních komunikacích

K účelu uvedenému v ust. čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení Ize cenu sjednanou
užítvdobě pondělíažpátek 7.00-18.00hod.

sobota 7.00 - 12.00 hod.

na těchto místních komunikacích nebo na jejich určených úsecích:

Jiráskova ulice

Žižkova ulice

Palackého náměstí

Vaníčkova ulice

Palackého ulice

Parkoviště v ulici Nerudova vedle budovy České pošty

Ing. Marek Czechmann
starosta

Libor Lesál
místostarOSta
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Ing. Vojtěch Pohl

místostarosta
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