MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU
NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 2/2004
kterým se provádí ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

Zastupitelstvo Města Pec pod Sněžkou na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích v platném znění a podle § 11 odst. 1 a § 84 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb. v platném
znění (zákon o obcích) vydává toto nařízení:

§1
Pro účely organizování dopravy na území Města Pec pod Sněžkou se tímto nařízením vymezují
oblasti Města Pece pod Sněžkou, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za
sjednanou cenu 1
» k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu
24 hodin
» k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu 2, která má sídlo nebo provozovnu ve
vymezené oblasti Města Pec pod Sněžkou, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické
osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti Města Pec pod Sněžkou.
Takto vymezené oblasti Města Pec pod Sněžku jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. Místní
komunikace nebo jejich určené úseky ve vymezených oblastech jsou označeny příslušnou dopravní
značkou podle zvláštního právního předpisu 3, která je závazná.

§2
Sjednanou cenou za stání dle § 1 je cena uvedená v příloze č. 2 tohoto nařízení. Cena se platí
zakoupením parkovací karty nebo prostřednictvím parkovacího automatu. Zaplacení ceny se
prokazuje parkovací kartou nebo dokladem vydaným parkovacím automatem. Parkovací kartu nebo
doklad vydaný parkovacím automatem je ten, kdo silniční motorové vozidlo odstavil v oblastech
vymezených v § 1, povinen viditelně umístit uvnitř tohoto vozidla za jeho čelním sklem. Stání
silničních motorových vozidel dle § 1 je bezplatné po dobu nezbytně nutnou, pokud slouží přepravě
osob těžce postižených nebo těžce pohybově postižených; takové vozidlo musí být viditelně
označeno speciálním označením vozidel přepravujících osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
postiženou4. Městský úřad v Peci pod Sněžkou může poskytnout bezplatně parkovací kartu osobám
jednajícím na Městském úřadě v Peci pod Sněžkou, pouze však na dobu nezbytně nutnou.

§3
Parkovací karty vydává, eviduje a prodává Městský úřad v Peci pod Sněžkou, který na parkovací
kartě vyznačí datum jejího vydání, dobu její platnosti, její evidenční číslo a registrační značky
silničních motorových vozidel, pro která se parkovací karta vydává. Parkovací karta nesmí být
použita ke stání silničních motorových vozidel s jinými než na parkovací kartě vyznačenými
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registračními značkami. Držitelem parkovací karty je ten, kdo ji dle evidence parkovacích karet
vedené Městským úřadem v Peci pod Sněžkou zakoupil. Parkovací kartu s dobou platnosti delší
jednoho dne je držitel povinen vrátit Městskému úřadu v Peci pod Sněžkou do 3 dnů ode dne
skončení její platnosti. Nevrátí-li držitel parkovací kartu včas, může mu Městský úřad v Peci pod
Sněžkou odmítnout prodat další parkovací karty, nejdéle však po dobu dvou let ode dne skončení
platnosti nevrácené karty. Vzory parkovacích karet jsou uvedeny v příloze č. 3 tohoto nařízení.

§4
Parkovací automaty umístěné v oblastech uvedených v § 1 eviduje a spravuje Městský úřad v Peci
pod Sněžkou. Jejich počet a umístění jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto nařízení. Každý, kdo zjistí
poškození parkovacích automatů, oznámí to neprodleně Městskému úřadu v Peci pod Sněžkou, nebo
Městské policii v Trutnově.

§5
Porušení tohoto nařízení je přestupkem dle platných právních předpisů5.

§6
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 13.4.2004.

V Peci pod Sněžkou dne 25.3.2004

Alan Tomášek
starosta města
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Jaromír Dostálek
místostarosta města

