NAŘÍZENÍ
MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
č. 2/2009,
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
ke stání vozidla za cenu sjednanou

Rada města Police nad Metují se dne 17. 8. 2009 usnesla, vydat na základě ust. § 23 odst. 1 písm. a) a c)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11
odst. 1 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, usnesením č. 02/10/2009 , toto nařízení:
Čl. 1
Vymezení parkovišť s placeným parkováním
1. Pro účely organizování dopravy na území města Police nad Metují (dále jen „město“) se tímto
nařízením vymezuje oblast města, ve které lze užít úseky místních komunikací označené dopravním
značením dle zvláštního právního předpisu za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání
silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nebude-li tímto užitím ohrožena
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích ani jiný veřejný zájem.
2. Oblasti města, která se vymezuje pro účely uvedené v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení:
a) celá volná plocha Masarykova náměstí vyjma označených ploch vymezených pro stání vozidel
MěÚ (dále jen „placené parkoviště“).
3. Zpoplatněná plocha, (placené parkoviště), je vymezena příslušnou dopravní značkou IP 13c.
Čl. 2
Provoz placeného parkoviště
1. Provozní doba placeného parkoviště (doba zpoplatnění parkování) je:
pondělí až sobota od 7.00 hod. do 19.00 hod.
2. Mimo dobu uvedenou v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení lze placená parkoviště užít bezplatně.
3. Provozovatelem placeného parkoviště je město Police nad Metují.
4. Správcem provozování parkovacích automatů je Městská Policie Police nad Metují.
Čl. 3
Cena za parkování, způsob placení
1. Placené parkoviště lze v době uvedené v čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení (v době zpoplatnění parkování)
užít ke stání silničních motorových vozidel (parkování) pouze po zaplacení ceny za parkování.
2. Výše ceny za parkování je stanovena následovně:
a) cena za každou započatou hodinu parkování činí 5,- Kč.
3. Cena za parkování se platí prostřednictvím parkovacího automatu podle délky doby stání.
4. Cenu za parkování lze také sjednat zakoupením parkovací karty za ceny uvedené v příloze tohoto
nařízení, a to:
a) R - roční parkovací karty pro časově neomezené stání po dobu platnosti karty ;

b) RK - roční parkovací karty pro majitele vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t, mající trvalé
bydliště na území města Police nad Metují nebo vlastnící zde nemovitost. Tato parkovací karta
opravňuje řidiče vozidla s na ní vyznačenou SPZ k souvislému stání vozidla na placeném
parkovišti v trvání maximálně 2 hodiny v průběhu každého dne, po dobu platnosti karty;
c) RO - roční parkovací karty pro majitele vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t, mající trvalé
bydliště na území obcí Bezděkov nad Metují, Bukovice, Česká Metuje, Machov, Velké Petrovice,
Suchý Důl a Žďár nad Metují. Tato parkovací karta opravňuje řidiče vozidla s na ni vyznačenou
SPZ k souvislému stání vozidla na placeném parkovišti v trvání maximálně 2 hodiny v průběhu
každého dne, po dobu platnosti karty;
d) M - měsíční parkovací karty pro časově neomezené stání po dobu platnosti karty;
e) T - týdenní parkovací karty pro časově neomezené stání po dobu platnosti (7 dnů od vydání);
5. Parkovací karty vydává Městská policie Police nad Metují. Roční parkovací karty typu RK a RO
budou majiteli vozidla vydány po předložení občanského průkazu a velkého technického průkazu
vozidla. Majitel vozidla nemající na území města Police nad Metují trvalé bydliště, ale vlastnící zde
nemovitost doloží tuto skutečnost výpisem z katastru nemovitostí, ne starším než 3 měsíce.
6. Zaplacení ceny za parkování se prokáže umístěním platného parkovacího lístku nebo platné parkovací
karty 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.
7. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe a prokáže zaplacení ceny za
parkování předložením platného dokladu v případě kontroly.
Čl. 4
Osvobození
1. Z úhrady ceny za parkování jsou osvobozena:
a) vozidla s označením O1, O2, (označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou, vozidlo řízené osobou sluchově postiženou)
b) služební vozidla Městského úřadu Police nad Metují, Policie ČR, vozidla zdravotnických zařízení,
vozidla Hasičského záchranného sboru, správců inženýrských sítí a vozidla technické údržby
komunikací při výkonu jejich činnosti
c) vozidla pohřebních služeb při výkonu jejich činnosti, označená vozidla svatebních obřadů a
vozidla prokazatelně zásobující obchody či provozovny v zóně placeného parkování
Čl. 5
Kontrola a sankce
2. Dohled nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení vykonávají strážníci Městské policie Police nad
Metují. Tito při vykonávání dohledu nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení řeší přestupky,
kterých se dopustil řidič vozidla stojícího na parkovacím stání na placeném parkovišti:
a) bez platného parkovacího lístku nebo platné parkovací karty,
b) při překročení doby opravňující k parkování, vyznačené na parkovacím lístku,
c) při umístění dokladu o zaplacení ceny za parkování způsobem odporujícím čl. 3 odst. 5 a 6 tohoto
nařízení.
2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením bude posuzováno jako přestupek podle zákona
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a bude
posuzováno podle platných právních předpisů.

Čl. 6
Zrušující ustanovení
1. Zrušuje se nařízení města č. 01/2009, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou vydané Radou města
Police nad Metují dne 4. 5. 2009.
Čl. 7
Účinnost
2. Toto nařízení č. 2/2009, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou nabývá účinnosti dnem 4. 9. 2009.

Mgr. Ida Seidlmanová
starostka města Police nad Metují

Zdeněk Kadidlo
místostarosta

Příloha k nařízení města Police nad Metují 2/2009

Cena parkovacích karet
R - roční parkovací karta pro časově neomezené stání po dobu její platnosti ........................... 900,- Kč
RK - roční parkovací karta pro majitele vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t,
mající trvalé bydliště na území města Police nad Metují nebo vlastnící zde nemovitost ........... 150,- Kč

RO - roční parkovací karta pro majitele vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t,
mající trvalé bydliště na území obcí Bezděkov nad Metují, Bukovice,
Česká Metuje, Machov, Velké Petrovice, Suchý Důl a Žďár nad Metují ................................... 300,- Kč

M - měsíční parkovací karta pro časově neomezené stání po dobu její platnosti ......................

90,- Kč

T - týdenní parkovací karty pro časově neomezené stání po dobu její platnosti ......................

30,- Kč

