Nařízení města Dobřany
číslo 1/2011
kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

Rada města Dobřany se na svém zasedání dne 31.5.2011 usnesením č. 741 usnesla
vydat na základě § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení vymezuje oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít za sjednanou cenu. Účelem tohoto nařízení je organizování dopravy na území
města Dobřany (dále jen „město")
Čl. 2
Vymezení oblastí města
K stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na
24 hodin za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) se vymezuje :
-

místní komunikace – parkoviště na ul. Ústavní, před areálem přírodního
koupacího biotopu „Biotop Kotynka“.
Čl. 3
Placení sjednané ceny

(1) Sjednaná cena se platí v oblasti vymezené v čl. 2 odst. 1. prostřednictvím parkovacích
hodin
(2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku 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 motocyklu
uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe.
(3) Stání na parkovišti s parkovacím automatem po dobu nepřesahující tři minuty je
bezplatné.
Čl. 4
Kontrola a sankce
(1) Kontrolou dodržování tohoto nařízení obce je pověřena Městská policie Plzeň a Policie
České republiky.
1)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.; o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 5
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 1.7.2011.
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