Nařízení města Lanškroun č. 3/2007, kterým se vymezují
oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

Rada města Lanškroun se na svém zasedání dne 17.12.2007, usnesením č. 953/2007, usnesla
vydat na základě § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), toto nařízení:

Článek 1 - Vymezení oblastí obce
Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla v obci
na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto
nařízení.

Článek 2 - Placení sjednané ceny
1) Sjednaná cena v případech uvedených v čl. 1 tohoto nařízení se platí prostřednictvím
parkovacího automatu nebo zakoupením parkovací karty (samolepky), kterou
po zaplacení sjednané ceny vydává Městská policie Lanškroun.
2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou
dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem
vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku
vozidla nebo vylepením platné parkovací karty (samolepky) na bočním zasklení pravé
části parkujícího vozidla.

Článek 3 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se nařízení města č. 3/2002 o parkování motorových vozidel v zóně s omezeným
zákazem stání v centru města, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Článek 4 - Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti vzhledem k naléhavosti obecného zájmu, v souladu
s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, dnem 01.01.2008.

…….………….
Ing. Martin Košťál,
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 12. 2007

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 k nařízení města č. 3/2007

Vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla v obci
na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin.

Část obce

Místní komunikace

Lanškrounnám. J. M. Marků
Vnitřní Město
nám. A. Jiráska
ul. Purkyňova
ul. S. Čecha

ul. Strážní
ul. Hradební

ul. Nádražní

ul. B.Němcové
Žichlínské
Předměstí

ul. 5. května

Stručný popis vymezující místní
komunikaci nebo její úsek
parkoviště na nám.J. M. Marků
parkoviště na nám. A. Jiráska
parkoviště po pravé straně od čp. 110
parkoviště naproti budově Sdružení
ambulantních lékařů, s. r. o. čp. 43 ul.
S. Čecha
parkoviště naproti budově zubní
ambulance čp. 151 ul. Strážní
parkoviště vedle budovy garáží
sanitních vozů čp. 148 ul.Hradební
parkoviště po pravé straně od budovy
ZŠ čp. 80 ul. Nádražní, parkoviště u
čp. 180. ul. Nádražní
parkoviště po pravé straně u čp. 127
ul. B.Němcové
parkoviště po levé a pravé straně ul.
5. května

