
Město Kraiupy nad Vltavou

Nařízení města Kralupy nad Vltavou

č. 2/2004

o placeném stání na místních komunikacích

ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou

Rada města Kralupy nad Vltavou na svém jednání dne 10. 3. 2004 schválila a vydává
v souladu s ust E3 23 odst 1) písm. a) zákona č 13/1997 Sb , o pozemních konmnikacíí:h ve
znění pozdějších předpisů, íist E3 4a odst 1) zákona č 265/1991 Sb , o působnosti orgánů
České repub-liky v oblasti cen, ve zněrií pozdějších předpisč'i a v souladu s ust E3 11 odst 1), E3
61 odst. 2) písmeno a) a F3 102 odst. 2) písmeno d) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění
pozdéjších předpisCj, toto nařízení města:

Článek 1

Předmět úpravy

1. Tímto nařízením města (dále jen ,,nařízení") se v souladu s ust E) 23 odst 1 pisín a)
zákona č 13/1997 sb., o pozemních komunil<acích, ve znění pozdějších předpisů,
vzájmu organizování dopravy a sohledem na zajištění níaxirnálního využití
parkovacích kapacit na území města Kí'alupy nad Vltavou (dále jen ,,město"l
vymezuje oblasti města, v nichž Ize místní komunikace, nebo jejich určené úseky užít
za cenu sjednanou v sociladu s cenovými předpisy

kstáru silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou,
nejvýše však ría dobci 24 hodin.

2 límto nařízením se vsouladu scenovými předpisy stanovuje maxim,:'ilní ceny za
užívání místních komuííikací, nebo jejich určenýcl?í úseků, zl:íCísobem dle odst 1 a ust.
socivisejících tohoto nařízení a je uvedena v Příloze tohotc nařizerví - Maximální Ceny
za placené státní na mistnícíi komunikacích, nebo jejich určeriých úsecích civedených
v u'st čl 2 odst 1. nařízeríí města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004

Článek 2

Vymezení oblastí s placeným stáním na místních komunikacích

1. K účelu uvedenemu v ust. čl 1 odst 1. tohoto r'íařízení Ize cenu sjednanoc5 užít
v době pondělí až pátek 7 00 - 18 00 hod

sobota 7.00-12.00 l?íod.
tyto místíií konít.irukace, nebo jejicl?í uíčene t.'iseky:

Jiíáskovii ulice
Žižkova ulice
Palackehú náměstí
Palackého cilice (v místech stanovených svislým dopravním značením)
Parkoviště v i?ilici Nerudova vea:e bcidovy České pošty

Místní komcinikace, nebo Jiejich cirčené iiseky, river:!iené v odst. 1. jsou označeny
dopravní značkou podlí?o při:lušneho právního předpic.u
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Článek 3

Podmínky stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích,
nebo jejich určených úsecích

1. Na místních komunikacích, nebo jejich určených úsecích, uvedených v ust. čl 2 odst
1. tohoto nařízení )ej stání silničních motorových vozidel vsouladu spříslušným
dopravním značením povoleno pouze po zaplacení ceny zakoupením kontrolního
lístl<u prokazujícího zaplacení sjednané ceny (dále jen ,,parkovací lístel<") ze zařízení
určeného pro placení sjednané ceny (dále jen ,,parkovací automat") na celou dobu
stání a po umístěiií tohoto parkovacího lístku na viditelném místě, za něž se podle
tohoto nařízení považuje předni sUo vozidla, po celou dobu stání.

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

3. Cenu za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, nebo 3ejich
určených úsecích uvedených v ust. čl 2 odst 1. Tohoto nařízení Ize uhradit rovně':z
jednorázově Zaplacení ceny se vtěchto případech prokazuje parkovací kartou
vydanou Technickými službami města Kralupy nad Vltavou, která musí být po celou
dobu stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, nebo )ejich
určených úsecích uvedených vust čl. 2 odst 1 tohoto nařízení umístěna na
viditelném místě, tj. za předním sklem vozidla.

4 Mimo provozní dobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení Ize místní komunikace,
nebo jejich určené úseky uvedené v ust čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení užít ke stání
silničních motorových vozidel bezplatně.

Článek 4

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

1. Zaplacení sjednané ceny za užití místní komunikace, nebo jejího určeného úseku ve
vymezené oblasti města ke stání silničního motorového vozídla, se prokazuje
parkovacím lístkem z parkovacího automatu, kde skutečná doba stání musí odpovídat
době zaplacené 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 zaplaceni ceny.

2 Potvrzení o zaplacení ceny s uvedením povolené doby stání (parkování) musí řidič
neprodleně po zaparkování a zaplacení umístit za čelním sklem silničního
motorového vozidla.

3. Parl<ovací 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 zónováním skla, nálepkami, nebo jinými předměty.

4. Paó<ovaci lístel<, nebo parkovaci l<arta, musí být umístěny zaa předním sklem vozidla
lícovou stranou, obsahujcí identifikační údaje, směrem ven z vozidla tak, aby byl text
čitelný při pohledu zvenku.

5 Parkovací lístek ani parkovací karta nesmí být 7akkoli upravovány, duplikovány, nebo
kopírovány, jinak jsou neplatné.

Článek 5

Osvobození od placení za stání silničního motorového vozidla ve vymezené oblasti města
Při užitj místních komunikací, íiebo jejich určených úseků uvedených v ust čl. 2 odst. 1.
tohoto nařízení jejichž provozovatelem je město, nebo jim zřízená organizace či organizační
složka, ke stání silničního motorového vozidla osobami - držiteli průkazu ZTP a ZTP - P jsou



tyto osoby od placení ceny za stání silničního motorového vozidla ve vymezených oblastech
města osvobozeny. Tyto osoby 1sou povinny důvod osvobození prokázat obdobným
-zpusobem ve smyslu ust. čl 4 odst 2. až 4

Článek 6

ZávěreČná ustanovení

1 Nedílnou součástí tohoto nařízení je Příloha - Maximální ceny za placené stání na
místních komunikacícli, nebo jejich určených úsecích uvedených v ust. čl 2 odst. 1
nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004.

2 Porušení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek, nepůjde-li o jiný správní
delikt, nebo trestný čin.

3 Zrušuje se nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 1/2003 ze dne 5. 3. 2003 o placeném
stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kralupy nad Vltavou.
Toto nařízení nabývá účinnosti 15 dnem ode dne jeho zveřejnění.
Toto nařízení bylo novelizováno Radou města dne 9. 3. 2010, č usnesení: 10/05/5/03,
a tímto je vydáno v plném znění
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Příloha nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004,

o placeném stání na místních komuníkacích ve vymezených oblastech města
Kralupy nad Vltavou

MAXlMÁLNí CENY

za placené stání na místních komunikacích, nebo jejich určených úsecích uvedených v ust.
čl. 2 odst. 1. nařízení města Kralupy nad Vltavou č. 2/2004

routo přílohou se stanovují maximální ceny, za které Ize užívat místní komunikace nebo
jejich mcené úseky k placenému stání silničních motorových vozidel dle nařízení města
Kralupy nad Vltavou č. 2/2004 o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených
oblastech města Kralupy nad Vltavou.

i. Výše ceny za parkovací lístek z parkovacího automatu:
Jiráskova cilice

Žižkova ulice
Palackého náměstí

Palackého ulice (v rmstech stanovených svislým dopravním značenmij
Parkoviště v ulici Nerudova vedle budovy České pošty

a) Stání do30minut ..... ....... ........ .. 5,-Kč
b) Stání do60minut .......... .............10,-Kč
c) Stání nad60minut ............... ....... 15,-Kč zakaždouzapočatouhoclniu

Uvedené ceny jsou platné v době pondělí až pátek 7.00 - 18,00 hod

sobota 7.00 ? 12.00 hod.

Mimo tuto dobu je stani vozidel zdarma.

2. Výše ceny za parl«ovací kartú vydanou Technickými službami rněsta Kralupy
nad Vltavou:

Jiráskova ulice

Žižkova ulice
Palackého i'íárněstí

Palackého ulice (v místech stanovených svislým dopravním značením)
Parkoviště v cilici Nerudova vedle budovy České pošty

a) Stání na % roku ......... 4 000,-Kč za každé druhé stání téhož vlastrííi<a ...... .. -/' 000,- Kč
b) Stání na rok ..... ...... 7 000,-Kč za každé dnihé stání téhož vlastníka .. . .. . 12 000,- Kč



Tato cena platí maximálně pro 2 místa na jednoho žadatele
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Tato Příloha byla vyvěšena dne: 26. 3 2010

sejmuta dne: 13. 4. 2010


