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Rada Města Žamberk se na svém zasedání dne 08.12.2011 usnesla vydat v souladu s ust. § 23
zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 11 odst. 1 a
§ 102 odst. 2 písm. d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Pro účely organizování dopravy na území města a parkováním v městském centru s ohledem na
zajištění maximálního využití parkovacích kapacit se tímto nařízením stanovují místní komunikace,
které lze užít ke stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou s cenovými předpisy a dobu
stanovenou tímto nařízením, nejvýše však na dobu 24 hodin.

Čl. 2
Vymezení místní, časové a cenové
1. Místními komunikacemi podle čl. I. tohoto nařízení se rozumí místa na Masarykově
náměstí v Žamberku označená příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu1.
2. Doba, po kterou lze uvedená parkovací místa užít ke stání silničního motorového vozidla
v prostoru Masarykova náměstí se časově vymezuje takto: Pondělí až pátek od 7:00 do
17:00 hodin, sobota od 7:00 do 12:00.
3. Tato parkovací místa lze využít v době určené v odst. 2 tohoto článku za ceny stanovené
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto nařízení.
4. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje parkovacím lístkem nebo platnou parkovací kartou
Města Žamberk. Tento doklad musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem
vozidla po celou dobu stání tak, aby bylo možno jeho platnost ověřit přečtením.
5. Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání na parkovišti s parkovacím automatem
bezplatné.

Čl. 3
Parkovací karty a parkovací lístky
1. Parkovací karty jsou se souhlasem jejich držitele přenosné.
2. Parkovací karty lze zakoupit v pokladně Městského úřadu v Žamberku. Zakoupením
parkovací karty nevzniká držiteli nárok na konkrétní parkovací místo ani držitel nemá
zaručené právo stání v jakémkoli parkovacím místě na náměstí.
3. Parkovací karty vydané do dne účinnosti tohoto nařízení se po dobu jejich platnosti považují
za karty podle čl. 2 odst. 4.
4. Parkovací lístky jsou přenosné, na lístku je uvedena doba platnosti.
5. Parkovací lístky lze zakoupit v parkovacím automatu.
Čl. 4
Výjimky
Ustanovení tohoto nařízení neplatí na vybraných úsecích místních komunikací
a) při výkonu služby pro vozidla vybavená zařízením k odstraňování havárií, pro vozidla
provádějící likvidaci živelných pohrom a jejich následků, pro vozidla Policie ČR, Městské
policie, Hasičského záchranného sboru, Městského úřadu Žamberk, zdravotnické služby a
pro vozidla provádějící údržbu komunikací a jejich příslušenství a svoz TDO
b) pro vozidla účastníků svateb při parkování na Masarykově náměstí
c) pro zásobování provozoven na Masarykově náměstí
d) pro jednostopá motorová vozidla
e) pro vozidla se speciálním označením O1.
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Čl. 5
Kontrola a sankce
1. Kontrolu a dohled nad dodržováním tohoto nařízení přísluší Městské policii Žamberk v rámci
jejího zákonného oprávnění. Oprávnění orgánů Policie ČR, jakož i dalších kontrolních
orgánů tímto nejsou dotčena.
2. Porušování povinností vyplývajících z tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštních
právních předpisů2.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 2/2003 o placeném stání na místních komunikacích, ve
znění nařízení č. 1/2010 a č. 1/2011.
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.01.2012.

Jiří Dytrt, v.r.
starosta

2

Ing. Petr Novotný, v.r.
1.místostarosta
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Příloha č. 1 k nařízení Města Žamberk
Stanovení ceny za placené stání na místních komunikacích

Cena za parkovací lístek placeného prostřednictvím parkovacího automatu činí 10,00 Kč/1 hodina.
Cena parkovací karty za placené stání na místních komunikacích je pro jedno vozidlo stanovena ve
výši 500,00 Kč za kalendářní rok. K této ceně bude účtována DPH ve výši stanovené příslušným
právním předpisem. Na kartě je pevně stanoveno období platnosti.
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