Město Český Těšín
Nařízení č. 3/2019
o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Rada města Český Těšín se na své 9. schůzi dne 07.05.2019, usnesením č. 497/9./RM, usnesla
vydat podle § 23 odst. 1 písm. a) 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:

Čl. 1
Předmět úpravy
(1) Tímto nařízením se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky (dle přílohy č. 1 a 2), které lze
užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla ve
městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin takto:
a) místní komunikace – ul. Smetanova (v úseku od náměstí ČSA vpravo v počtu 17 parkovacích
míst),
b) místní komunikace – ul. Štefánikova (v úseku od ul. Nádražní vpravo v počtu 22 parkovacích
míst),
c) místní komunikace – ul. Hlavní třída (v úseku od ul. Nádražní po ul. Sokola Tůmy vlevo
v počtu 24 parkovacích míst ),
d) místní komunikace - ul. Hornická (parkoviště u městského koupaliště v počtu 80 parkovacích
míst),
(dále jen „placené parkoviště“).
Čl. 2
Placení sjednané ceny
(1) Sjednanou cenu platí řidič motocyklu nebo silničního motorového vozidla, který stojí na placeném
parkovišti, a to prostřednictvím parkovacích automatů v souladu s provozním řádem parkoviště.
(2) Zaplacení sjednané ceny prokazuje řidič silničního motorového vozidla umístěním platného
parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání na
placeném místě. Parkovací lístek musí umístit tak, aby veškeré údaje uvedené na parkovacím
lístku byly čitelné z vnějšku vozidla.
(3) Řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen na výzvu strážníka Městské policie
Český Těšín parkovací lístek předložit k ověření zaplacení sjednané ceny za parkování.
Čl. 3
Časové vymezení doby pro zpoplatněné stání
(1) Provozní doba (doba zpoplatnění) na placeném parkovišti s parkovacím automatem
dle čl. 1 odst. 1 písm. a) se stanovuje:
- pondělí až pátek

od 08:00 h do 16:00 h

- sobota
od 08:00 h do 13:00 h
mimo státem uznané svátky připadající na tyto dny.

-2(2) Provozní doba (doba zpoplatnění) na placených parkovištích s parkovacím automatem
dle čl. 1 odst. 1 písm. b) až c) se stanovuje:
- pondělí až pátek
od 08:00 h do 17:00 h
- sobota
od 08:00 h do 13:00 h
mimo státem uznané svátky připadající na tyto dny.

(3) Provozní doba (doba zpoplatnění) na placeném parkovišti s parkovacím automatem
dle čl. 1 odst. 1 písm. d) se stanovuje v době od 01.06. do 05.09.:
- pondělí až neděle

od 08:30 h do 18:00 h
Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Tímto nařízením se zrušuje Nařízení č. 4/2016, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolou dodržování tohoto nařízení je pověřena Městská policie Český Těšín.
(2) Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních právních předpisů¹.
Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 01. 06. 2019.

Mgr. Gabriela Hřebačková, v. r.
starostka města

Bc. Tomáš Pavelek, v. r.
místostarosta města

¹ Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

