NAŘÍZENÍ města Svitavy č. 5/2017,
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze komunikace nebo
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy
Rada města Svitavy se na svém zasedání dne 5.9.2017 usnesla vydat podle § 23 odst. 1,
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ustanovením § 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 města stanovuje pravidla stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích nebo jejich určených úsecích na území města Svitavy, včetně
způsobu placení sjednané ceny a způsobu prokazování jejího zaplacení.

Čl. 2
Parkování na označených parkovištích s parkovacími automaty
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Oblastmi města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke
stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy, jsou:
a) území vymezené Náměstím Míru, Kostelním náměstím a ulicemi: Nerudova,
Jiráskova, Erbenova, Slepá, Pod Věží, Růžová, Vojanova, Horova a
T.G.Masaryka v úseku zastavěném domy č.o. 1 až 11.
b) Parkoviště oboustranně přilehlé ke komunikaci U Nemocnice, mimo soukromé
parkoviště (vpravo u výjezdu do ulice Polní).
c) Parkoviště na ulici Kollárova před domem č.o.22 (poliklinika).
Na místech vyhrazených a označených příslušnými dopravními značkami lze
parkovat na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin.
Parkování na místech uvedených v odstavci 1 písmeno a) v pondělí až pátek v době
od 07,00 do 17,00 hodin a v sobotu od 7,00 do 12,00 hodin je možné pouze za
úplatu. V neděli a ve dnech státem uznaného svátku je parkování bezplatné.
Parkování na místech uvedených v odstavci 1 písmeno b) a c) v pondělí až pátek
v době od 06,00 do 16,00 hodin je možné pouze za úplatu. V sobotu, v neděli a ve
dnech státem uznaného svátku je parkování bezplatné.
Řidič dvoustopého motorového vozidla při parkování v době podléhající zpoplatnění
je povinen prokázat zaplacení ceny za parkování zakoupením parkovacího lístku
prostřednictvím parkovacího automatu a jeho umístěním na viditelném místě za
předním sklem, zakoupenou platnou parkovací známkou nebo platnou parkovací
kartou. Řidič jednostopého motorového vozidla za parkování neplatí.
V podatelně Městského úřadu Svitavy je možné zakoupit pololetní nebo roční
parkovací známku. Pro tento účel je kupující povinen předložit občanský průkaz a
osvědčení o registraci vozidla. Známka ho opravňuje k parkování na místech
vyhrazených k parkování v centru města. Držení parkovací známky nezakládá nárok
na parkovací místo. Známka není přenosná na více vozidel.

7.

8.

Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, mající zájem zakoupit pro tři a více
vozidel, která vlastní, pouze jednu parkovací známku, obdrží jako doklad o zaplacení
parkovného parkovací kartu. Na ní je vyznačen pro potřeby kontroly její název a
seznam registračních značek vozidel, pro která tato karta platí. Vzor parkovací karty
tvoří přílohu č. 1 tohoto nařízení. Na kartě jsou uvedeny podmínky pro její užívání,
které je řidič povinen respektovat.
Cena za parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu a
parkovací známku je stanovena ceníkem.

Čl. 3
Společná a závěrečná ustanovení
1.

2.

Tímto nařízením se ruší nařízení města Svitavy č. 5/2009, kterým se vymezují
komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 2.října 2017.
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