Městys Pozlovice
NAŘÍZENÍ MĚSTYSE POZLOVICE Č. 3/2020
o vymezení oblastí městyse, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke
stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu

Rada městyse Pozlovice se na svém jednání dne 24. 6. 2020 usnesením č. usnesla vydat na základě
§ 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení městyse:
Článek 1
Vymezené oblasti městyse
(1) Pro účely organizování dopravy na území městyse Pozlovice se vymezují oblasti, ve kterých lze
místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) k stání silničního
motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, a 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, nebo k stání
silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem
nemovitosti ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která
je zaměstnancem provozoven ve vymezené oblasti, nebo k stání silničního motorového vozidla
fyzické osoby, která hodlá opakovaně navštěvovat rekreační oblast Luhačovické přehrady za
účelem rekreace, sportu či jiné činnosti, takto:
a) odstavná plocha „U Hráze“ (pozemky p. č. 1545/14, 1545/23 v obci a k. ú Pozlovice),
b) odstavná plocha „Nad Přehradou“ (pozemky p. č. 1568/4, 1568/12, 1568/16, 1568/18,
1568/19, 2198/55 a 2198/59 v obci a k. ú Pozlovice) a
c) odstavná plocha „U Kempu“ (pozemky p. č. 2196/1, 2196/4, 2196/5, 2196/11 v obci a k. ú
Pozlovice).
(2) Odstavné plochy dle předchozího odstavce jsou označeny příslušným dopravním značením
podle zvláštního právního předpisu3).
Článek 2
Způsob placení sjednané ceny
(1) Cena za stání silničních motorových vozidel na vymezených odstavných plochách se platí
a) na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení zakoupením parkovacího
lístku prostřednictvím příslušného parkovacího automatu neprodleně po zaparkování vozidla
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.
3)
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů.
1)
2)

1

nebo zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává Úřad městyse
Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice (pokladna v přízemí).
b) na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. b) až c) zakoupením parkovacího lístku
prostřednictvím premium SMS, mobilní aplikací ParkSimpy, systémem elektronických
peněz Sejf nebo aplikací virtuální parkovací hodiny neprodleně po zaparkování vozidla nebo
zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává Úřad městyse
Pozlovice, Hlavní 51, 763 26 Pozlovice (pokladna v přízemí).
(2) Ceny za stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací
schvaluje Rada městyse Pozlovice usnesením. Informace o cenách jsou zpřístupněny u daných
parkovacích míst, jakož i na internetových stránkách městyse Pozlovice (www.pozlovice.cz).
(3) Doba placeného stání je ve všech vymezených oblastech stanovena stejně, a to denně od 8:00 do
20:00 hodin. Mimo tuto dobu lze vymezené úseky místních komunikací užít ke stání silničního
motorového vozidla bezplatně.
Článek 3
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny
(1) Na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se prokazuje zaplacení ceny za
stání silničních motorových vozidel umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po
celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak,
aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič jednostopého
motorového vozidla uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe, zaplacení sjednané ceny
prokazuje na vyzvání.
(2) Na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení se prokazuje zaplacení ceny
za stání silničních motorových vozidel umístěním parkovací karty po celou dobu stání silničního
motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje
uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla, nebo v případě zakoupení parkovacího lístku
prostřednictvím premium SMS, mobilní aplikací ParkSimpy, systémem elektronických peněz Sejf
nebo aplikací virtuální parkovací hodiny prostřednictvím potvrzení o zakoupení lístku.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
Toto nařízení městyse nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

...................................
Ing. Miroslav Papoušek
místostarosta

..........................................
Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
starosta
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Sejmuto dne:
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Ceny za stání silničních motorových vozidel ve městysi Pozlovice
platné od 1. 1. 2021
Rada městyse Pozlovice schválila usnesením č. 224/20 cenu za stání silničních motorových
vozidel v městysi Pozlovice podle článku 2 odst. 2 nařízení Rady městyse Pozlovice č. 3/2020
o vymezení oblastí městyse, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke
stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, s účinností od 1. 1. 2021, takto:
Cena za parkování na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin
a) odstavná plocha „U Hráze“,
V termínu od 1. 1. do 31. 5.

jednorázové parkovné (celodenní)

30 Kč

V termínu od 1. 6. do 30. 9.

parkovací doba do 2 hod

30 Kč

parkovací doba nad 2 hod (celodenní)

60 Kč

jednorázové parkovné (celodenní)

30 Kč

V termínu od 1. 10. do 31. 12.

b) odstavná plocha „Nad Přehradou“ a odstavná plocha „U Kempu“
Po celý rok

jednorázové parkovné (celodenní)

30 Kč

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P za stání na místech označených svislou dopravní značkou IP12
se symbolem O1, cenu nehradí.
Uvedené ceny jsou stanoveny na dobu od 8:00 hodin do 20:00 hodin.
Cena za parkovací kartu
a) Parkovací karta A
Opravňuje k parkování na všech třech parkovištích za cenu 1000 Kč/kalendářní rok.
K vydání karty je po zaplacení ceny parkovací karty oprávněná každá osoba splňující
podmínky dle článku 1 nařízení Rady městyse Pozlovice č. 3/2020.
Parkovací karta je nepřenosná, vydává se na jednu registrační značku.
b) Parkovací karta B
Opravňuje ke stání pouze na zvláštní povolení Městyse Pozlovice.
V Pozlovicích dne 1. 12. 2020

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D.
starosta

