STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC
2021

Nařízení statutárního města Třince č. 5/2021, kterým se vymezuje
oblast města, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít k stání silničního motorového vozidla nebo motocyklu za
sjednanou cenu
Rada města Třince se na své 91. schůzi konané dne 23.08.2021 usnesením č. 2021/2924
usnesla vydat na základě zmocnění obsaženém v § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se vymezuje oblast statutárního města Třince, v níž lze užít místní
komunikace nebo jejich určené úseky za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
k stání silničního motorového vozidla nebo motocyklu ve městě na dobu časově omezenou,
nejvýše však na 24 hodin, a to:
a) parkoviště, které je součástí místní komunikace na nám. T. G. Masaryka, na části
pozemků parc. č. 2093 a 757/2, oba k. ú. Lyžbice, vedené v pasportu místních
komunikací jako MK č. 173c (příloha č. 1),
b) parkoviště, které je součástí místní komunikace na části ulice Palackého, na části
pozemku parc. č. 715/1, k. ú. Lyžbice, vedené v pasportu místních komunikací jako MK
č. 175c (příloha č. 2),
c) parkoviště, které je součástí místní komunikace na části ulice Komenského, na části
pozemku parc. č. 757/2 a 854/1, oba k. ú. Lyžbice, vedené v pasportu místních
komunikací jako MK č. 60c (příloha č. 3),
d) parkoviště, které je součástí místní komunikace na náměstí Míru, na části pozemků parc.
č. 2235 a 1244/1, oba k. ú. Třinec, vedené v pasportu místních komunikací jako MK č.
77c (příloha č. 4).

Článek 2
Placení sjednané ceny
(1) Cena za stání silničního motorového vozidla nebo motocyklu dle čl. 1 nařízení je
stanovena v Ceníku za stání silničních motorových vozidel nebo motocyklů na místních
komunikacích schváleném Radou města Třince a její úhrada je možná dle pokynů na
parkovacím automatu umístěném na příslušném vymezeném úseku:
a) mincemi v parkovacím automatu,
b) platební kartou,
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c) prostřednictvím mobilní aplikace.
(2) Řidič je povinen zaevidovat registrační značku vozidla v systému elektronického placení
neprodleně po zaparkování vozidla na parkovacím stání dle čl. 1 tohoto nařízení.

Článek 3
Prokazování zaplacení sjednané ceny
Zaplacení sjednané ceny dle čl. 2 se prokazuje evidencí registrační značky vozidla
v systému elektronického placení.

Článek 4
Časové vymezení doby pro zpoplatněné stání
(1) Stání silničního motorového vozidla nebo motocyklu v oblasti vymezené v čl. 1 nařízení
je zpoplatněno v době:
-

pondělí až pátek

od 08:00 h do 17:00 h

-

sobota

od 08:00 h do 12:00 h

mimo státem uznané svátky připadající na tyto dny.
(2) Mimo dobu vymezenou v odst. 1 tohoto článku lze oblast vymezenou v čl. 1 nařízení
užívat bezplatně.

Článek 5
Všeobecná ustanovení
(1) Místní komunikace nebo jejich určené úseky vymezené čl. 1 nařízení pro účely
placeného stání musí být označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního
právního předpisu.
(2) Na místních komunikacích s režimem placeného stání vymezené tímto nařízením
musí být vyznačena placená doba, výše sjednané ceny a způsob zpoplatnění.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí statutární město
prostřednictvím Městské policie Třinec.
(2) Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.

Strana 2 (celkem 3)

Třinec

Článek 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

RNDr. Věra Palkovská v. r.

Mgr. Ivo Kaleta v. r.

primátorka

Schváleno:
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Účinnost:
Zpracovatel:

náměstek primátorky

23.08.2021
26.08.2021
15. dnem po dni vyhlášení
Odbor dopravy
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