*MESUX000SL3Z*
MESUX000SL3Z

č.j. SVO/5022/2021
Sp. znak: 54.4.1
Sk. znak/lhůta: A/5

Opatření orgánů města č. 1/2021
Pravidla pro využívání vyhrazených parkovacích míst,
kterými se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na určených úsecích
obecních komunikací ve Svobodě nad Úpou
I.

Stání na určených úsecích obecních komunikací

1. Stání na určených úsecích (dále označené jako„určené úseky“) obecních komunikací je
zpoplatněno ve dnech pondělí až neděle v době od 6:00 do 18:00 hodin. Mimo stanovenou
dobu lze užít obecní komunikace nebo jejich úseky bezplatně.
2. Určené úseky jsou místa vyznačená vodorovným dopravním značením, viz Mapa
pakovacích stání v příloze.
3. Pro stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou (nejvýše však 24 hodin)
na určených úsecích obecních komunikací se stanovuje cena ve výši:
-

první hodina stání je stanovena ve výši 5,- Kč,

-

každá další hodina je stanovena ve výši 10,- Kč,

-

24 hod. stání je stanoveno na 150 Kč,

4. Způsob hrazení ceny je stanoven zaplacením prostřednictvím parkovacího automatu.
5. Sjednanou cenu neplatí fyzické a právnické osoby, které na území města vykonávají sociální
a zdravotnické služby jako předmět své činnosti, a to při výkonu této činnosti. Tyto subjekty
mají právo požádat o vydání bezplatné parkovací karty, kterou při stání silničního vozidla
prokazují důvod neplacení. Od poplatku jsou osvobozeny vozidla O1 a O2 (označení pro
vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, vozidlo řízené
osobou sluchově postiženou)2).

II.

Parkovací karta

1. Poplatek za parkovací kartu pro určené úseky pro stání silničního vozidla provozovaného
majitelem nemovitosti nebo osobou trvale bydlící v dané lokalitě bez možnosti vlastního
parkování nebo právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
předpisu1), která má sídlo nebo provozovnu v dané lokalitě s určeným úsekem ve Svobodě
nad Úpou (dále označené jako „oprávněná osoba“).
2. Oprávněnou osobou je:
- Fyzická osoba vlastnící vozidlo, která má místo trvalého pobytu v lokalitě s určenými
úseky bez možnosti parkování
- Právnická nebo fyzická osoba vlastnící vozidlo, která je vlastníkem nemovitosti
v lokalitě s určenými úseky bez možnosti vlastního parkování
- Právnická nebo fyzická osoba provozující vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu1), která má sídlo nebo provozovnu v lokalitě s určenými úseky bez
možnosti vlastního parkování
3. Poplatky se stanovují takto:
-

ve výši 1.200,-Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5t pro vozidlo fyzické
osoby, která má místo trvalého pobytu v dané lokalitě, nebo je vlastníkem nemovitosti
v dané lokalitě bez možnosti vlastního parkování – tato cena je platná pro první
parkovací kartu žadatele,

-

ve výši 2.400,-Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5t pro vozidlo fyzické
osoby, která má místo trvalého pobytu v dané lokalitě, nebo je vlastníkem nemovitosti
v dané lokalitě bez možnosti vlastního parkování a která je již vlastníkem jiné parkovací
karty (poplatek za druhé vozidlo),

-

ve výši 2.400,-Kč za rok za vozidlo o celkové hmotnosti do 3,5t pro vozidlo provozované
právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního
předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu v dané lokalitě města Svobody nad Úpou,

-

jedna osoba, která je současně fyzickou osobou (nepodnikatel), fyzickou osobou
(podnikatel) nebo jednatelem právnické osoby, má možnost žádat o max. 2 parkovací
karty na daný kalendářní rok

-

v určených úsecích města Svobody nad Úpou vlastník karty nemá vyhrazené parkovací
místo.

4. Parkovací karta bude vydána na žádost oprávněné osoby, na základě prokázání o místě
trvalého pobytu, vlastnictví nemovitosti, sídle podnikání, resp. umístění provozovny,
vlastnictví vozidla – technickým průkazem vozidla, a po uhrazení poplatku,
- parkovací karta je vystavena na registrační značku vozidla,
- správcem poplatku je Město Svoboda nad Úpou (IČ: 0278335),
- karta se vydává na daný kalendářní rok, platnost začíná prvním dnem kalendářního
roku po podání úplné žádosti a platnost karty končí 31.01. následujícího roku,
- žádost je nutné podat nejpozději 30 dnů před začátkem následujícího roku,
- v případě žádosti v průběhu kalendářního roku se poplatek vypočítá tak, že se od daného
ročního poplatku odečte alikvótní část uplynulé části daného kalendářního roku
- parkovací kartu nelze před uplynutím její platnosti zrušit, její vlastník nemá právo na

-

vrácení poplatku vyjma případu, kdy dojde k ukončení vlastnictví dotčeného vozidla,
v případě ztráty parkovací karty má oprávněná osoba právo požádat o novou kartu a je
povinna uhradit zbývající část daného kalendářního roku,
bezplatná výměna parkovací karty může být provedena pouze v případě, kdy dojde ke
změně RZ vozidla, jemuž byla parkovací karta dříve vydána, nebo došlo majitelem
parkovací karty k výměně vozidla,
III.

Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření orgánů města bylo schváleno na 58. schůzi Rady města Svobody nad
Úpou dne 22.11.2021 pod číslem usnesení RM/791/58/2021.
2. Toto opatření nabývá platnosti dnem schválení Radou města Svobody nad Úpou a
účinnosti dnem zprovoznění systému parkovacích automatů.
3. Ve sporných případech vyplývající z tohoto opatření rozhoduje vždy Rada města
Svobody nad Úpou.

Přílohy: Mapy parkovacích stání

1)

Zákon č.455/1991 sb. O živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

2)

Zákon č. 365/2021 Sb. zákonů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

Ve Svobodě nad Úpou dne 9.2.2022

Ing. Helmut Ruse, v.r.
místostarosta

Mgr. Petr Týfa, v.r.
starosta

