MĚSTO CHODOV

N A Ř Í Z E N Í

M Ě S T A

C H O D O V A

č. 18/2001,
o vymezení některých místních komunikací
k stání motorových vozidel za sjednanou cenu

Rada města Chodova se usnesla dne 13. listopadu 2001 vydat podle § 23
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:
článek 1
(1) Město Chodov tímto nařízením vymezuje místní komunikace, které lze
užít ke stání silničních motorových vozidel pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nejdéle však na dobu 24 hodin (dále jen placené parkoviště).
(2) K přesnému vymezení úseků komunikací, ve kterých platí ustanovení odstavce 1 se použije příslušných dopravních značek.1)
(3) Způsob chování řidičů na placených parkovištích stanoví zvláštní předpis.2)
článek 2
(1) Placená parkoviště se zřizují na následujících místních komunikacích a
přilehlých parkovištích:
a) parkoviště v ulici Karlovarská přiléhající k pěší zóně Staroměstská.
2) Na placeném parkovišti dle odst. 1 písm. a) se poplatek za stání silničního motorového vozidla (dále jen poplatek) platí prostřednictvím parkovacích automatů. Stvrzenka o zaplacení poplatku z parkovacího automatu musí být
po celou dobu stání automobilu umístěna na viditelném místě uvnitř za jeho
předním sklem tak, aby byla z vnějšku čitelná, řidič motocyklu ji musí mít
u sebe.
článek 3
(1) Maximální výši poplatku a dobu zpoplatnění určí pro každé placené parkoviště rada města.
(2) Skutečná výše poplatku a další pravidla dle odst. 1 musí být zveřejněna na každém placeném parkovišti.
(3) Po dobu nejdéle 2 hodin jsou od poplatku osvobozena označená vozidla
přepravující invalidního občana.3)
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článek 4
Porušení předchozích ustanovení tohoto nařízení bude řešeno jako přestupek4), který projednávají příslušné orgány podle zvláštních předpisů.5) Dozor
nad dodržováním tohoto nařízení má Městská policie Chodov.
článek 5
Toto nařízení bylo schváleno usnesením Rady města Chodova č. 371/01 dne
13. listopadu 2001 a nabývá účinnosti dne 1. prosince 2001.

Ing. Josef Hora, v. r.

Josef Kertész, v. r.

starosta

místostarosta

----------------------1
) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, § 12 a příloha č. 2, dopravní značka č. IP 13c, případně č. IP 11a až č. IP 11g s dodatkovou tabulkou.
2
) § 12 odst. 1 písm. l) až p) vyhlášky MDaS č. 30/2001 Sb.
3
) § 27 odst. 1 písm. a) a b) a příloha č. 7, označení vozidla č. O 1 a O 2
vyhlášky MDaS č. 30/2001 Sb.
4
) § 22 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů.
5
) § 2 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů a § 53 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb.
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