Nařízení města Vimperk
č. 1/2012
o vymezení způsobu využití pozemních komunikací v části území města
Vimperk
ve smyslu ust. § 23 zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění.
Rada města Vimperk vydává svým usnesením č. 559 ze dne 04.06.2012 ve smyslu ust. §
102 odst. 2 a 4, § 11 a § 12 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění na základě ust. § 23
odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3) zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění následující nařízení
města Vimperk.
§1
Vymezení zpoplatněných parkovišť
Určené úseky místních komunikací ve městě Vimperk, vyznačené v mapové příloze č. 1
tohoto nařízení, lze využít v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.
k stání silničních motorových vozidel v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24
hodin, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (dále jen „parkovné“).
§2
Stanovení způsobu úhrady parkovného
Parkovné bude provozovatel příslušného silničního motorového vozidla povinen uhradit buď
prostřednictvím parkovacího automatu, určeného k hrazení parkovného pro konkrétní úsek
místních komunikací určený k parkování (část parkoviště) tak, jak je stanoveno v příloze č. 1
tohoto nařízení, nebo zakoupením předplacené parkovací karty na odboru investic MěÚ
Vimperk.
§3
Stanovení způsobu prokazování zaplacení parkovného
Skutečnost, že zaplatil parkovné, bude řidič prokazovat umístěním parkovacího lístku, který
mu po zaplacení parkovného bude parkovacím automatem vydán, nebo předplatné karty na
viditelné místo na palubní desce či za čelním sklem zaparkovaného silničního motorového
vozidla tak, aby bylo nahlédnutím možné ověřit, zda došlo k zaplacení parkovného a zda
příslušné silniční motorové vozidlo nestojí na daném úseku místní komunikace po dobu
delší, než na jakou bylo uhrazeno parkovné.
§4
Pokud řidič neumístí viditelně za oknem parkovaného automobilu doklad o zaplacení
parkovného tak, jak je stanoveno v ust. § 3 tohoto nařízení, užívá tímto nařízením vymezené
úseky místních komunikací k dočasnému stání svého vozidla v rozporu s tímto nařízením.
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§5
1. Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po jeho vyvěšení na úřední desce MěÚ
Vimperk.
2. Toto nařízení bylo přijato usnesením č. 559 Rady města Vimperk dne 04.06.2012.
3. Přílohu tohoto nařízení tvoří popis úseků určených ke zpoplatněnému stání
(parkoviště) včetně uvedení parkovacích automatů, určených k úhradě poplatku za
stání pro daný úsek parkoviště.
4. Ruší se Nařízení Města Vimperk č. 2/2011 ze dne 17.10.2011.
5. Doposud vydané parkovací karty všech druhů zůstávají v platnosti po dobu, pro
kterou byly vydány.
Ve Vimperku 06.06.2012

Ing. Bohumil Petrášek v. r.
starosta

Ing. Jaroslava Martanová v. r.
místostarostka

Vyvěšeno dne ……………..
Sejmuto dne ……………...
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