NAŘÍZENLČ.ttzotz
obce RohovládovaBělá se usneslodne II.7.2011'lydat podle $ 11 odst. 1 a $
Zasrupitelsn-o
a $ 23
v platnémznéní
Sb.,o obcích(obecnízřízení),
t 0] odsi.2 písm.d) zákonač.12812000
jen
,,zékono
odst. 1 písm.a) a c) zákona č, 13lI997 Sb., o pozemníchkomunikacích(dále
Sb- a
č.
32012002
Sb.,
zákona
č.10212000
zÍl<ona
ve zrrění
pozemníchkomunikacích..),
zákonač.80/2006Sb..totonařízení:

cr.1

Tímto nařízenímse rymezují:
obceRohovládovaBělá, na nichžje v souladus ustanovením
$ 23
\fismj komunikacev črísti
motorov.ých
povoleno stánísilničních
odst. 1 písm.c) ziíkonao pozemníchkomrrnikacích
pobytu
nebo
kteréjsou viastníkynemovitostive
trvalého
osob
s
místem
r ozidel fizických
rrmezené oblasti obce. nebo k staní silniěního motorovéhoa přípojnéhovozidla
prár.rLickounebo ffzickou osobou za účelempodnikánípodle zvláštního
pror.ozor'aného
předpisu'tterá má síd1onebo provozovnuve rymezenéoblasti obce RohovládovaBéIá,za
předpisy.Týo místníkomunikacenebojejich úseky
cenu sjednanouv souladus cenol"-ími
jsou ur'edenyv píloze čísio2 k tomutonaříz-ení.

cl.2

ceny:
Způsobplacenísjednané
l. Cena sjednanáv souladus cenovýmipřepisy se platípři stanísilničníhomotorovéhoa
zaplacenímceny z^
způsobem:
přípojného
vozidla podle čl. 1 tohotonaiizenínásledujícím
parkovacíkartu.
2. Parkovacíkarrypodle čl.2, odst.i, písm.b) prodáváobecníuřad RohovládovaBělá

cl.3

Způsobprokazovánízaplacenísjednanéceny:
a
v souladus cenovýmipřepisy při stanísilničníhomotorového
1- Zap|aceniceny sjednané
přípojného
vozidla podle čl. 1, odst.2 tohotonaÍizerise prokazujeplatnouparkovacíkartou
r1.danoupodle čl.odst.1, písm.b) tohotonařizení
2. DrŽite1 parkovací karty je povinen při strínísilničnímmotorovj.Ínvozidlem na
týo
dodržovat
uvedenýchv příloháchč.1 a 2. tohotonaŤízení
komunikacích
podmínkry:
umístěnyza přednímsklemvozidla,
a) parkovacíkartamusíbý po celou dobustríní
skla,
zakrýa tónovráním
b) parkovacíkarta musíbý plně viditelná a nesmíb:ý1ani častečně
jinými
předměty'
libovolnýtninálepkaminebo
c) parkovacíkarta musí b1t umístěnalícovou stranouobsahujícíúdajeo zaplaceníceny
sjednanév souladu s cenov.ýmipředpisy, nebo o platnosti parkovacíkarty směrem ven z
při pohleduzvenku,
vozidla tak. aby t}to údajebyly čitelné
d) parkovacíkarnrpro přípojnévozidlo musíjeho vlastníkpředložítna požádánipracovníka

ou.

cl.3
Výšepoplatku:
právnickou nebo
pro stánísilničnířro
motorovéhoa přípojnéhovozidla provozovaného
právníhopředpisu'/,která má
ffzickou osobouoprávněnouk podnikánípodle zv1áštního
obce
nebo
k
stánísilniěníhomotorového
oblasti
sídIonebo provozovnuve vymezené

Rohorládor'aBělí neboje r1astnkemnemovitostive lrymezené
oblastiobce _ dle č1.2
i2012
odsr ] nařízeníobceč.l
se stanorujepoplatekle riŠi 1.000l),--Kč za rok za vozidlo o celkovéhmotnostido 3,5
t pro r.oáďo |.zické osob1'.která má místotrvaléhopobytu ve vymezenéobiasti obce
Rohor'ládor'aBělá nebo je vlastníkemnemovitostive r,ymezené
oblasti _ tato cenaje
plamápro pnní parkovacíkartuŽadatele,
poplatekve wýši2.000','-- Kě za rok za vozidlo o celkovéhmotnostido 3,5 t pro
l oádlo szické osob1-.ktení má místo trvďého pobytu ve v}'rnezenéoblasti obce
Rohor]ádovaBělá nebo je vlastníkemnemovitostive vymezenéoblasti a která je jiŽ
rlasmrkemjirréparkovacíkarry (poplatekza druhévozidlo)
. poplatekve qiši 1.000li,-Kč za rok za přípojné
vozidlo pro vozidlo fuzickéosoby,která
má místo tn'alého pob1tu ve vymezenéoblasti obce Rohovládova Bě1á, nebo je
r'lastnrlkem
nemovitostir.elymezenéoblasti_ tatocenaje platnápro prvníparkovacíkartu
Žadate|e
. poplatekve wýši2.000])'-Kč za rok za přípojné
vozidlo pro vozidlo fuzickéosoby,která
má místo trvaléhopob1trr ve rrymezenéoblasti obce Rohovládova Bě1á, nebo je
r-lasmíkem
nemovitostive lymezenéoblastia ktelá je jiŽ ylastníkemjirréparkovacíkarty
(rcplatekza druhévozidlo)
.

poplatekve rýši 2.0001),--Kč,za rok za vozidlo o celkovéhmotnostinad 3,5 t pro
vozidlo fuzické osoby. která má místo walého pob1tu ve vymezenéoblasti obce
RohovládovaBělá nebo je vlastníkemnemovitostive vymezenéoblasti _ tato cenaje
plamápro prvníparkor.ací
kďtu Žadatele.
poplatekve vý.ši4.000l),--Kč za rok za vozidlo o celkovéhmotnostinad 3,5 1 pro
r'ozidlo !Žické osoby. která má místo trvďého pobytu ve rTmezenéoblasti obce
Rohovládova Bělá nebo je vlastníkemnemovitostive lymezenéoblasti a která je jiŽ
j inéparkovacíkarý (poplatekza druhévozidlo)
r1astní<em
I rcery.jsouvč.DPH

Čl.+

Způsobúhradya správce pop|atku:
. spravcem
poplatkujeobec RohovládovaBěIá(IC00274151),
- karťulze uŽítpouzepro určenou
zónu.
- parkovacíkarta bude vydána na Žádost oprávněnéosoby, na základéprokrízríní
o místě
tn-aléhopob1.tlr'viastnictvínemovitosti,síd1epodnikríníresp. umístěníprovozovny'
pror.ozování
vozidla - technickýmprukazemvozid|a,a po uhrazenípoplatku,
. parkovacíkartaje lystavena na registrační
značkuvozidla,
. platnostkartyje jeden rok od rrydríní
karty,opakovanoužádostje nutnépodatnejpozději
15 dnůpřed uveden1fon
termínemp1atnostikarty,
. poplatekza kartulze ukadit hotověnebopřevodemna účet
obceě. 15597290410300
Přiloha č.2

SEZNAM vrÍsrŇcH KoMIJNIKACÍNBso JEJICH ÚsnxŮ

ZgNA
ZONA

A je vymezenaprostoremparkovištěna poz.p.č.152i30
B je vymezenaprostoremparkovištěna poz'p.č.I52l32a I52l35

ipnNÝ

starobtaobce

ffi

místostarosta
obce

