Vyhláška č. 3/1999 Města Kopřivnice
o úplatném stání motorových vozidel na území města
Městská rada v Kopřivnici se na svém 6. zasedání dne 13.4.1999 usnesla vydat na základě § 23
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a v souladu s § 24 odst. 1 zákona
ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění podle pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Vymezené úseky místních komunikací včetně jejich součástí a příslušenství1) lze užít k stání
silničního motorového vozidla2) na dobu časově omezenou za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy3).

Čl. 2
(1) Vymezenými úseky místních komunikací podle článku 1 se rozumí:
-

ul. Štefánikova před obj. čp. 1154 až 1157 (prodejní krámky "Centrum", 13 parkovacích
míst s kolmým stáním)

-

ul. Štefánikova před obj. čp. 234 (tržnice, 22 parkovacích míst se šikmým stáním)

-

ul. Sokolovská naproti obj. čp. 393 (pošta, 2 parkovací místa s podélným stáním)

-

ul. Francouzská před obj. čp. 318 (podnikatelské centrum "kasárna", 8 parkovacích
míst s kolmým stáním)

-

ul. Štefánikova před obj. čp. 984 (supermarket Mana, 8 parkovacích míst s podélným
stáním)

-

ul. Štefánikova před obj. čp. 244 (Dům podnikatelů, 6 parkovacích míst s podélným
stáním)

-

ul. Štefánikova před obj. čp. 1239 (prodejna a jídelna Tatrovanka, 11 parkovacích míst
se šikmým stáním)

-

jednosměrná komunikace od žst. Kopřivnice k napojení na ul. Štefánikova naproti čp.
1301 (poliklinika, 8 parkovacích míst s podélným stáním)

-

ul. Štefánikova před obj. čp. 58 (MěÚ Kopřivnice a Slumeko s.r.o. Kopřivnice, 8
parkovacích míst s podélným stáním)

(2) Vymezené úseky podle odstavce 1 se označují v souladu se zvláštním předpisem4)
příslušnou dopravní značkou5).

Čl. 3
(1) Cenou sjednanou v souladu s cenovými předpisy se rozumí cena uvedená na parkovacím
automatu nebo uvedená na informační tabuli, umístěné poblíž příslušné dopravní značky5).
(2) Řidič6) je povinen:
a) uhradit cenu podle odstavce 1 ihned po uvedení vozidla do klidu na parkovacím místě, a to

vhozením příslušné částky do parkovacího automatu určeného pro dané parkovací místo,
b) řídit se pokyny pro uživatele parkovacích automatů uvedenými na informační tabuli umístěné
poblíž dopravní značky5).

Čl. 4
(1) Porušení této vyhlášky může být postihováno jako přestupek7) nebo jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních právních předpisů8), nejde-li o trestný čin.
(2) Kontrolu dodržování této vyhlášky provádí Městská policie Kopřivnice.

Čl. 5
(1) Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška Města Kopřivnice
č. 5/1998 o úplatném stání motorových vozidel na území města.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 1999.

Jiří Tichánek, v.r.
starosta města

Mgr. Zdeněk Krajčír, v.r.
zástupce starosty města

1) § 6 a § 12 až 14 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
2) § 2 odst. 12 a 17 vyhl. č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
(Pravidla silničního provozu).
3) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění zákona č. 135/1994 Sb.
4) Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
5) Dopravní značka č. D 13b Parkoviště s parkovacími hodinami.
6) § 2 odst. 4 vyhl. č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (Pravidla
silničního provozu).
7) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

