
NAŘÍZENÍ 

MĚSTA  LUHAČOVICE 

Č.  1/2014 
 
kterým se mění nařízení města Luhačovice č. 1/2013, o vymezení oblastí města, 

ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání 
silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu 

 
 

   
Rada města Luhačovice se na své schůzi dne 15.04.2014 usnesla vydat v souladu s ustanovením 
§ 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města: 
 
 
 

Článek 1 
 
Nařízení města Luhačovice č. 1/2013  O vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu, se mění 
takto: 
 
(1) 
V článku 1 se za písm. h) doplňuje písm.  

i) místní komunikace ulice Bílá čtvrť, podélná stání vpravo v úseku od začátku vedlejšího 
schodiště hotelu Palace, po začátek hlavního vstupního schodiště hotelu Palace, 

Odstavce i) až o) se nově označují písmeny j) až p). 

 

(2) 
V článku 1 se písm. j),  se za slova „Viola po“ vkládají slova „začátek vedlejšího schodiště“. 
 
(3) 
Článek 2 zní: 
 
(1) Cena za stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací v době 
od 7:00 hodin do 18:00 hodin se hradí: 

1. na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až g) a i) zakoupením parkovacího lístku nebo 
parkovací karty,  

2. na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. h), j) až n), zakoupením parkovací karty,  

3. na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. o) a p) zakoupením parkovacího lístku. 

(2) Parkovací lístky se kupují neprodleně po zaparkování vozidla prostřednictvím parkovacích 
automatů umístěných u úseků vymezených v čl. 1 písm. a) až g) a i), a to na celou dobu stání. Na 
plochách vymezených v čl. 1 písm. o) a p) se při vjezdu na parkoviště vyzvedne z automatu parkovací 
lístek, který se platí za celou dobu stání až před výjezdem z parkoviště. Parkovací karty typu „A“, „E“, 
„L“ a „Z“ a parkovací hodiny vydává finanční odbor Městského úřadu Luhačovice, parkovací karty typu 
„C“ a „E“ vydává turistické a informační centrum Luhainfo, Masarykova 950, Luhačovice.  

(3) Doklad o zaplacení stání (parkovací lístek, parkovací karta) a parkovací hodiny, v případě, že se 
jedná o parkovací kartu typu „A“, která je platná pouze s nastavenými parkovacími hodinami, musí být 



umístěny za čelním sklem vozidla tak, aby byla možná kontrola doby stání. Řidič jednostopého 
motorového vozidla musí mít parkovací lístek u sebe a na vyzvání jej musí přeložit ke kontrole. 

(4) Ceny za stání silničních motorových vozidel na úsecích místních komunikací vymezených 
v článku 1 schvaluje Rada města Luhačovice usnesením. Informace o cenách jsou zpřístupněny 
u daných parkovacích míst. 

(5) Fyzické osobě, která má v oblastech vymezených v čl. 1 písm. a), c), e), k), l), m), v ulici Příční  
a v ulici Nábřeží v úseku od křižovatky s ulicí U Šťávnice po křižovatku s ulicí Příční trvalý pobyt nebo 
je vlastníkem nemovitosti, je umožněno zakoupení parkovací karty typu „L“. 

 
 

Článek 2 
 
 
Toto nařízení nabývá účinnosti 01.06.2014 
 
 
 
 
 
 
PhDr. František Hubáček         Ing. Bc. Marie Semelová  
starosta            místostarostka 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 18.04.2014 
Sejmuto dne: 05.05.2014 
 


