Město Luhačovice
Rada města Luhačovice

NAŘÍZENÍ MĚSTA LUHAČOVICE
č. 1/2019
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 25.3.2019 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
Vymezené oblasti města
(1) Pro účely organizování dopravy na území města Luhačovice se vymezují oblasti, ve
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 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, takto:
a) ulice Masarykova, podélná stání vpravo na parkovacím pruhu v úseku od kruhového
objezdu na náměstí 28. října po křižovatku s ulicí Nádražní,
b) kolmá stání vyhrazeného prostoru pod poštou,
c) místní komunikace ulice U Šťávnice podélná stání vpravo, kolmá stání vlevo,
d) odstavná plocha v ulici Nádražní za nákupním střediskem,
e) podélná stání vpravo na parkovacím pruhu v ulici Pod Kamennou za kostelem Svaté
Rodiny,
f) odstavná plocha v ulici Nábřeží za nákupním střediskem,
g) odstavná plocha v ulici Příční za zdravotním střediskem,
h) místní komunikace ulice Bílá čtvrť, podélná stání vpravo v úseku od začátku
vedlejšího schodiště hotelu Palace po začátek hlavního vstupního schodiště hotelu
Palace,
i)

místní komunikace ulice Nábřeží podélná stání vpravo v úseku od křižovatky pod
poštou po dům Najáda,

1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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j)

místní komunikace ulice Bílá čtvrť, podélná a šikmá stání vpravo v úseku od vily Viola
po začátek vedlejšího schodiště hotelu Palace, s vyznačením číselných parkovacích
míst, šikmá stání vlevo u penzionu Radun, s vyznačením číselných parkovacích míst,

k) místní komunikace ulice Zatloukalova, podélná stání vpravo v místě jednosměrného
provozu v úseku od křižovatky s ulicí Rumunskou po křižovatku s ulicí Lužné,
s vyznačením číselných parkovacích míst,
l)

místní komunikace ulice Antonína Slavíčka, podélná stání vpravo v místě
jednosměrného provozu v úseku od vily Rusalka po křižovatku s ulicí Zatloukalova,
s vyznačením číselných parkovacích míst,

m) místní komunikace ulice Betty Smetanové, podélná stání vlevo v místě
jednosměrného provozu v úseku od křižovatky s ulicí Leoše Janáčka po křižovatku
s ulicí Holubyho, s vyznačením číselných parkovacích míst,
n) kolmá stání vyhrazeného prostoru místní komunikace v ulici Pod Kamennou, naproti
vily Vepřek s vyznačením číselných parkovacích míst,
o) parkoviště u lázeňských garáží,
p) nadzemní část parkoviště v ul. Solné,
q) místní komunikace ulice Josefa Černíka a ulice Bezručova, v obou ulicích podélná
stání vlevo v místě jednosměrného provozu, s vyznačením číselných parkovacích
míst.
(2) Místní komunikace a jejich určené úseky jsou označeny příslušným dopravním značením
podle zvláštního právního předpisu3).
Článek 2
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 parkovacího 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) a písm. q), zakoupením
parkovací karty, kterou 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.
(2) Doba placeného stání je ve všech vymezených oblastech stanovena stejně, a to denně
od 7:00 do 18:00 hodin. Mimo tuto dobu lze vymezené úseky místních komunikací užít ke
stání silničního motorového vozidla bezplatně.
3) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů.
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(3) Ceny za stání silničních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací
schvaluje Rada města Luhačovice usnesením. Informace o cenách jsou zpřístupněny
u daných parkovacích míst.
Článek 3
Způsob prokazování zaplacení ceny
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje 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.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
(1) Tímto nařízením se ruší 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, a nařízení města Luhačovice
č. 3/2018 ze dne 20.8.2018, kterým se mění nařízení města Luhačovice č. 3/2016,
o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke
stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.
(2) Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1.6.2019.

Ing. Jiří Šůstek
místostarosta

Ing. Marian Ležák
starosta

Zveřejněno na úřední desce dne: 24.04.2019
Sejmuto dne: 03.06.2019

3

