Nařízení města Slavkov u Brna č. 7/2017
o zpoplatnění stání na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna
Rada města Slavkov u Brna se usnesením č. 2027/88/RM/2017 na své 88. schůzi dne 26.6.2017 usnesla
vydat na základě ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení zpoplatněného stání
1. Ve Slavkově u Brna se na Komenského náměstí vymezuje úsek místní komunikace, který lze užít ke
stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy (dále jen „parkovné“), a to následovně:
úsek místní komunikace na ulici Komenského náměstí od křižovatky s Palackého náměstím po ul.
Malinovského (parkovací plocha mezi ZŠ Komenského a kostelem Vzkříšení Páně (dále jen „parkoviště“).
2. Parkoviště je označeno příslušným dopravním značením podle jiného právního předpisu.
Čl. 2
Parkovné a doba zpoplatnění stání na parkovišti
1. Stání na parkovišti je zpoplatněno v pondělí až pátek v době od 08:30 do 14:30 hodin.
2. Sazby parkovného jsou stanoveny v ceníku schváleném Radou města Slavkov u Brna, který je veřejně
přístupný v místě parkoviště.
Čl. 3
Způsob úhrady parkovného včetně způsobu jejího prokazování
1. Parkovné hradí řidič vozidla zakoupením parkovacího lístku v parkovacím automatu.
2. Parkovací lístek musí být po celou dobu stání vozidla viditelně umístěn za předním sklem vozidla. U
vozidel (např. motocykl, tříkolka apod.), u kterých viditelné umístění parkovacího lístku za předním sklem
není možné, je řidič zaparkovaného vozidla povinen parkovací lístek uschovat u sebe po celou dobu stání
tak, aby v případě kontroly úhrady parkovného oprávněnou osobou mohl bezodkladně jeho předložením
prokázat úhradu parkovného.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
1. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí město Slavkov u Brna, Městská policie Slavkov u Brna,
obsluha parkoviště a Policie ČR.
2. Výnos z úhrady parkovného je příjmem rozpočtu města Slavkov u Brna.
3. Porušení tohoto nařízení je postihováno podle jiného právního předpisu. 1)

1)

Např. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Toto nařízení ruší nařízení města Slavkov u Brna č. 4/2017 o zpoplatnění stání na Komenského
náměstí ve Slavkově u Brna.
5. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.8.2017, s výjimkou čl. 4 odst. 4 tohoto nařízení, které nabývá
účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
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