Městys Lázně Toušeň
Nařízení městyse Lázně Toušeň č. 1/2022

kterým se vymezují oblasti městyse Lázně Toušeň, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
Rada městyse Lázně Toušeň se na svém zasedání dne 16.2. 2022 usnesením č.1.2.14/2022 usnesla
vydat na základě § 23 odst. 1 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, toto nařízení:

Článek 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se vymezují:
1. místní komunikace v městysi Lázně Toušeň nebo jejich úseky, které lze v souladu
s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, užít k stání silničního motorového vozidla (dále také „vozidlo“)
pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a nejvýše na dobu 24 hodin,
2. místní komunikace v městysi Lázně Toušeň, nebo jejich úseky, které lze v souladu
s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, užít k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo
nebo provozovnu ve vymezené oblasti městysu, nebo k stání silničního motorového vozidla
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v městysi Lázně
Toušeň.
3. způsob placení sjednané ceny za užití vymezených místních komunikací nebo jejich úseků
k stání silničního motorového vozidla a způsob prokazování jeho použití.
Článek 2
Vymezení oblasti
1. Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení a označené
příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu lze užít k stání silničního motorového
vozidla pouze za cenu uvedenou v „Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích“ (dále jen „ceník“), který schvaluje Rada městyse Lázně Toušeň.
2. Ostatní podmínky stání vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích uvedených
v příloze č. 1 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu provedenou v souladu
se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a ostatními právními
předpisy.
3. Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů a uvedené v ceníku se prokazuje
umístěním parkovací karty viditelně za čelním sklem silničního motorového vozidla, lícní
stranou směrem ven tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku.

Článek 3
Místní komunikace s placeným stáním
vyhrazené osobám s trvalým pobytem, sídlem, provozovnou nebo osobám, které jsou
vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti
1. Místní komunikace v městysi Lázně Toušeň označené příslušnou dopravní značkou podle
zvláštního předpisu a uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení lze bez časového omezení užít
k stání vozidel provozovaných fyzickými či právnickými osobami za účelem podnikání podle
zvláštního předpisu, které mají sídlo nebo provozovnu v oblasti vymezené v příloze č. 1 tohoto
nařízení, nebo k stání vozidel fyzických osob majících místo trvalého pobytu nebo jsoucích
vlastníky nemovitosti v oblasti vymezené v příloze č. 1 tohoto nařízení, a to za cenu uvedenou
v ceníku, přičemž držitel příslušné parkovací karty není povinen hradit cenu za stání podle
článku 2 odst. 1 tohoto nařízení,
2. Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů, uvedené v ceníku a opravňující k užití
místní komunikace dle odst. 1 tohoto článku, se prokazuje parkovací kartou nebo parkovací
kartou rezidentní vydanou osobám splňujícím podmínky stanovené tímto nařízením.
3. Osobám uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se vydává parkovací karta
rezidentní. Osobám uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. b) tohoto se vydává parkovací karta.
Parkovací karta musí být po dobu stání vozidla na viditelném místě za jeho čelním sklem,
lícovou stranou směrem ven tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku.
Článek 4
Podmínky pro vydávání parkovacích karet
1. Držitelem parkovací karty se může stát pouze:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v městysi Lázně Toušeň.
b) právnická nebo fyzická osoba podnikající na základě zvláštního předpisu, která má v oblasti
města vymezené v příloze č. 1 tohoto nařízení sídlo nebo provozovnu a současně je vlastníkem
nebo dle zvláštních předpisů provozovatelem silničního motorového vozidla provozovaného za
účelem podnikání podle zvláštního předpisu.
2. Parkovací kartu lze vydat pouze při splnění těchto podmínek:
a) prokazatelná úhrada ceny stanovené ceníkem,
b) splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto nařízením.
3. Parkovací karty rezidentní se vydávají s platností na jeden kalendářní rok, parkovací karty
pro podnikatele se vydávají s platností na jeden kalendářní rok, a budou vydávány jeden měsíc
před počátkem jejich platnosti.
Článek 5
Podmínky používání parkovacích karet
1. Způsob užívání a umísťování parkovacích karet vydaných na základě tohoto nařízení se řídí
místní úpravou silničního provozu a tímto nařízením.
2. Držitel parkovací karty je povinen při stání silničním motorovým vozidlem na komunikacích
uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:
a) parkovací karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem vozidla,
b) parkovací karta musí být plně viditelná a nesmí být ani částečně zakryta tónováním skla,
libovolnými nálepkami nebo jinými předměty,

c) je zakázáno umisťovat za předním sklem vozidla jakékoliv jiné předměty, zejména předměty
způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s parkovací kartou nebo klamný dojem o vlastnostech
karty nebo o údajích uvedených na kartě,
3. Parkovací karta nesmí být jakkoli upravována nebo kopírována.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
Porušování povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout podle zvláštních právních
předpisů.
Článek 8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.3.2022

…………….………………
Ing. Luboš Valehrach, MBA
starosta

……….…………………..
Mgr. Jana Hadrbolcová
místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

___________________
4 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
5 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů

Příloha č.1
Vymezení oblasti městyse, na kterých platí dopravní systém vymezeného parkování pro
rezidenty městyse. Na rezidentní kartu má nárok majitel nebo uživatel nemovitosti
s trvalým pobytem v městysi Lázně Toušeň.

Určená oblast omezeného parkování:
Název ulice:
• Na Stráni
• Na Vinici
• Na Hradisku
• Příčná
• Zahradní
• Káranská
• Na Chmelnici
• Poštovní
• V Ovčárně
• Na Ostrůvku
• Na Krétě.
Příloha č. 2
Typy rezidenčních karet pro obyvatele městyse Lázně Toušeň. A typy poplatků za karty.
1) Jedna karta na č.p. nemovitosti v městysi, soukromá - zdarma
2) Jedna karta na č.p. nemovitosti v městysi, soukromá – poplatek 200,-/rok
3) Zákaznická parkovací karta na č.p. nemovitosti v městysi pro podnikatele, kteří mají
v dané lokalitě sídlo nebo provozovnu a podnikající dle zvláštních právních předpisů
– poplatek 2000,-/rok
4) Jednorázová karty pro hosty majitele nebo uživatele nemovitosti v dané lokalitě –
poplatek 50,-/ den
5) Karta vydána na základě individuální žádosti posouzené Radou městyse Lázně Toušeň
- zdarma

