Nařízení města Jirkova
č. 3/2020
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy k stání silničních motorových
vozidel
Rada města Jirkova se na svém jednání dne 16. 11. 2020 usnesením č. 23/27/RM/2020
usnesla na vydání tohoto nařízení na základě § 23 odst.1) písm. a) a c) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §
11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Nařízení vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky (dále jen „vymezené komunikace“) užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy(1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově
omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo 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 obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby,
která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti.
1.2 V nařízení město stanovuje způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování
jejího zaplacení.

Článek 2
Vymezení místních komunikacích
2.1 Vymezenými místními komunikacemi jsou pro účely tohoto nařízení následující
komunikace nebo jejich části ve městě Jirkově:
a) parkoviště v ul. Alešova (za objektem čp. 1560)
b) parkoviště v ul. Kostelní – podél kostela Sv. Jiljí
c) ul. Alešova
d) ul. Smetanovy sady
e) ul. Generála Svobody
f) ul. Na Borku
g) ul. Krušnohorská, ul. K. Marxe a ul. Krátká
h) ul. Červenohrádecká před čp. 1543 - 1545
i) ul. SNP a Mládežnická
j) ul. Pionýrů
k) ul. U Stadionu
l) ul. B. Pacholíka
m) ul. K. Marxe před objektem firmy E.B.J.-produkt s.r.o.
n) ul. Pod Přivaděčem
o) ul. Jezerská
p) ul. Hornická
q) ul. Tkalcovská
r) ul. Červenohrádecká 2 – naproti Penzionu MěÚSS
s) ul. Studentská 1253, 1254, 1255
t) ul. U Sauny
u) ul. K. H. Máchy
v) ul. 5. května
w) ul. K. Marxe – parkoviště pod objektem firmy E.B.J.-produkt s.r.o.
x) ul. Červenohdrádecká – parkoviště u polikliniky
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Článek 3
Způsob placení a způsob prokazování zaplacení sjednané ceny
3.1 Pokud není dále stanoveno jinak, je na vymezených komunikacích uvedených v čl.
2 odst. 2.1 písm. a), b), x) povoleno stání všem vozidlům po zaplacení ceny za
parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání uvedenou na parkovacím
lístku. Parkovací lístek musí být umístěn na viditelném místě za předním sklem
vozidla po celou dobu stání. Jde-li o motocykl, je jeho řidič povinen uschovat
parkovací lístek u sebe a předložit jej na vyzvání kontrolního orgánu ke kontrole.
Předmětné vymezené komunikace lze užít pro stání silničních vozidel na dobu max.
24 hod.
3.2 Na vymezených komunikacích uvedených v čl. 2 odst. 2.1 písm. c) až w) je
umožněno stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo
trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, nebo
stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo
provozovnu ve vymezené oblasti obce za podmínky, že po dobu stání bude na
viditelném místě za předním sklem vozidla umístěna parkovací karta s vyznačenou
registrační značkou vozidla.
3.3 Vydání druhé nebo další placené parkovací karty osobám uvedeným v předchozím
odstavci je podmíněno dostatečnou parkovací kapacitou vymezených komunikací.
3.4 Tímto nařízením nejsou dotčeny jiné povinnosti při odstavení či stání vozidel
stanovené zvláštními právními předpisy.
3.5 Parkovací karty vydává osobám uvedeným v odst. 3.2 tohoto nařízení správce
parkovacích ploch, tj. ONZA a.s., IČ 29036887, provozovna ul. Zaječická 342
(objekt hřbitova Jirkov), 431 11 Jirkov, za podmínky předložení průkazu totožnosti
nebo příslušného povolení k podnikání podle zvláštního předpisu a dále předložení
osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a po provedení či prokázání
úhrady dle následujícího odstavce.
3.6 Platnost parkovací karty je jeden rok ode dne jejího vydání. Cena za vydání
parkovací karty bude splatná v hotovosti v pokladně správce parkovacích ploch
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nebo převodem na jeho účet uvedený na webových stránkách správce parkovacích
ploch. Platby lze provádět půlročně nebo ročně.

Článek 4
Kontrola, sankce
4.1 Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat strážníci Městské policie
Jirkov.
4.2 Porušení tohoto nařízení lze postihovat jako přestupek(3), nejde-li o jiný správní
delikt postižitelný podle zvláštních předpisů(4)

Článek 5
Závěrečná a zrušovací ustanovení
5.1 Tímto nařízením se ruší Nařízení města Jirkova č. 4/2013 schválené dne 22. 4. 2013.

Článek 6
Účinnost
6.1 Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení
(vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Jirkov).

Mgr. Darina Kováčová

Dana Jurštaková

starostka

místostarostka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------1

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
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zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů,
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§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
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§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 11. 2020
Sejmuto z úřední desky dne: 11. 12. 2020
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