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Město  Luhačovice 

Rada města Luhačovice 

 
NAŘÍZENÍ MĚSTA LUHAČOVICE 

č.  3/2018 
 

kterým se mění nařízení města Luhačovice č. 3/2016 ze dne 23.11.2016,  
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 20.8.2018 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 ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, toto nařízení 

města: 

 

Článek 1 
V článku 1 odst. (1) nařízení města Luhačovice č. 3/2016 se za písmeno a) doplňuje nové 

písmeno b), které zní:  

b) kolmá stání vyhrazeného prostoru pod poštou. 

 

Dosavadní písmena b) až o) se nově označují písmeny c) až p). 

 

Článek 2 
Článek 2 odst. (1) nařízení města Luhačovice  č.3 /2016 se mění a zní takto: 

 

Způsob placení sjednané ceny 

(1) Cena za stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních 

komunikací se platí 

a) na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. a) až h) zakoupením parkovacího lístku 

prostřednictvím příslušného parkovacho automatu neprodleně po zaparkování 

vozidla nebo zakoupením parkovací karty, kterou vydává vydává finanční odbor 

Městského úřadu Luhačovice a turistické a informační centrum Luhainfo, 

b) na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. i) až n), zakoupením parkovací karty, 

kterou vydává vydává finanční odbor Městského úřadu Luhačovice a turistické a 

informační centrum Luhainfo, 

c) na úsecích vymezených v čl. 1 odst. 1 písm. o) a p) se při vjezdu na parkoviště 

vyzvedne parkovací lístek, který se platí při výjezdu z parkoviště prostřednictvím 

parkovacího automatu.   
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Článek 3 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. září 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Radomil Kop        Ing. Bc. Marie Semelová 

místostarosta                            starostka   

  

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 22.08.2018 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 07.09.2018 


