Město Mariánské Lázně
Nařízení města č. 5/2018
O placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na
území města Mariánské Lázně
Rada města Mariánské Lázně se na svém zasedání dne 11. 12. 2018 usnesením č. RM/676/18
usnesla vydat podle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Mariánské Lázně:

Článek 1
Základní ustanovení
Město Mariánské Lázně pro účely organizování dopravy a zajištění maximálního využití
existujících parkovacích kapacit připravilo změnu systému placeného stání silničních
motorových vozidel – osobních automobilů, jejich modifikací a jednostopých motorových
vozidel (dále jen „vozidel“) na vymezených plochách a jejich úsecích ve vlastnictví města
Mariánské Lázně a na území města Mariánské Lázně. Hlavním cílem je zkvalitnit systém
využití existujících parkovacích míst v centru. Přínosem je dostupnější parkování pro občany i
návštěvníky města.

Článek 2
Vymezení oblasti a zón města
1) Oblast obce, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy1:
a) k stání motorového vozidla v obci pouze na dobu časově omezenou, nejvýše však na
dobu 24 hodin, je vymezena v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Tato oblast je v příloze
č. 1 tohoto nařízení ohraničena souvislou zelenou čarou. Součástí takto vymezené
oblasti, je rovněž parkoviště nacházející se mezi místní komunikací jižně od horní
stanice lanovky a objektem č. p. 586 v k. ú. Mariánské Lázně.
b) 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 obce, nebo k stání silničního motorového vozidla
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu3 nebo je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti obce. Tato oblast je rozdělena na zóny A, B, C, D. V příloze č. 1
tohoto nařízení jsou jednotlivé zóny vyznačeny barevně takto: zóna A červeně, zóna B
modře, zóna C zeleně a zóna D oranžově.
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zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů
např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel)

Článek 3
Způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení
1) Za stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však
na dobu 24 hodin v dané zóně – zakoupením parkovacího lístku prostřednictvím
parkovacího automatu v dané zóně, nebo platbou prostřednictvím elektronické aplikace
ihned po započetí stání.
2) Za stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo
provozovnu ve vymezené oblasti obce – zakoupením abonentní parkovací karty před
započetím prvního stání.
3) Za stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu
nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce – zakoupením rezidentní
parkovací karty před započetím prvního stání.
4) Zaplacení poplatku se prokazuje dokladem o zaplacení (parkovací lístek) vydaným
parkovacím automatem, nebo příslušnou parkovací kartou, nebo potvrzením
elektronické platby pro danou zónu, ve které je zaparkováno silniční motorové vozidlo.
Příslušný doklad musí být po celou dobu stání vozidla umístěn za předním sklem
automobilu, musí být plně viditelný a nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla,
libovolnými nálepkami, nebo jinými předměty, musí být umístěn lícovou stranou
obsahující identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby jejich text byl snadno
čitelný při pohledu zvenku. V případě využití elektronické platby, je tato transakce
evidována v systému a plátce obdrží potvrzení do svého komunikačního zařízení. U
jednostopého motorového vozidla se zaplacení stanovené ceny prokazuje přímo u
orgánu dohledu na základě jeho vyžádání.
5) Cena za parkování na místních komunikacích v místech placeného stání se nehradí za:
a) Vozidla přepravující zdravotně postižené s označením dle platných právních
předpisů,
b) Silniční motorová vozidla Městské policie Mariánské Lázně,
c) Silniční motorová vozidla města Mariánské Lázně,
d) Silniční motorová vozidla bezpečnostních sborů ČR při plnění služebních úkonů,
e) Silniční motorová vozidla hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných
hasičů, zdravotnické záchranné služby při plnění úkonů podle zvláštního právního
předpisu,
f) Viditelně označená silniční motorová vozidla pohotovostních opravárenských
služeb (plyn, voda, kanalizace, energetika, místní komunikace) při odstraňování
havarijních stavů na inženýrských sítích a místních komunikacích,
g) Bezemisní vozidla s elektrickým pohonem stojící u nabíjecí stanice.

Článek 4
Kontrola a sankce
1. Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat strážníci Městské policie
Mariánské Lázně.
2. Porušení ustanovení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek4.

Článek 5
Zrušovací ustanovení
Tímto Nařízením se zrušuje:
Nařízení rady města č. 2/2018 ze dne 29. 5. 2018

Článek 6
Účinnost
Toto Nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.

……………………………………….
Ing. Martin Kalina
starosta
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……………………………………….
Zdeněk Král
1. místostarosta

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o
některých přestupcích

Příloha č. 1 - Grafické vyznačení určených parkovacích zón:

