Město Pec pod Sněžkou
Zastupitelstvo města
______________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška města Pec pod Sněžkou č. 1/2022
o podmínkách užívání a provozním řádu stanoviště taxislužby
Zastupitelstvo města Pec pod Sněžkou se na svém zasedání konaném dne 29.6.2022 usnesením
č. 2022/32/2 usneslo vydat na základě § 21b odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Vymezení stanoviště vozidel taxislužby
(1)

Jako stanoviště vozidel taxislužby (dále jen „stanoviště“) byly vymezeny prostory uvedené
v příloze č. 1 vyhlášky.

(2)

Stanoviště jsou označena svislým dopravním značením.
Čl. 2
Podmínky užívání stanoviště

(1)

Stanoviště dle Čl. 1 vyhlášky mohou užívat jen vozidla taxislužby, jejichž dopravci mají
uzavřenou smlouvu s provozovatelem stanoviště o užívání stanoviště.

(2)

Stanoviště je možné užít pouze za předpokladu, že není obsazeno maximálním počtem
vozidel vymezeným dopravním značením.
Čl. 3
Pravidla provozu na stanovišti (provozní řád stanoviště)

(1)

Na stanovišti se řadí vozidla taxislužby v pořadí, v jakém na stanoviště přijela.

(2)

Řidič vozidla taxislužby je povinen se prokázat na požádání strážníkovi obecní policie nebo
písemně pověřenému pracovníkovi obecního úřadu kopií smlouvy o užívání stanoviště.

(3)

Řidič vozidla taxislužby je dále povinen na stanovišti
a)
b)
c)
d)
e)

(4)

vypnout motor vozidla bezprostředně po příjezdu na stanoviště,
umožnit vjezd ostatním vozidlům taxislužby na volná místa stanoviště,
nebránit řidičům ostatních vozidel taxislužby v užívání stanoviště,
respektovat pořadí vozidel na stanovišti dané dobou příjezdu,
setrvat u vozidla taxislužby a být trvale připraven k poskytování služeb.

Stanoviště nelze užívat ke stání vozidel taxislužby mimo provozní dobu vozidla taxislužby.

(5)

Řidič vozidla taxislužby nesmí v prostoru stanoviště provádět jakoukoliv údržbu nebo
seřizování a mytí vozidla taxislužby, včetně manipulace s pohonnými hmotami a jinými
ropnými látkami.
Čl. 4
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.7.2022.

______________________
Ing. Zdeněk Virt v.r.
místostarosta

______________________
Alan Tomášek v.r.
starosta

