Město Ústí nad Orlicí

NAŘÍZENÍ
MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
č. 3/2017
KTEÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ Č. 2/2016 O PLACENÉM
STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Rada města Ústí nad Orlicí vydala dne 6. 11. 2017, podle ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění
uvedeného v ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

I.
Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o placeném stání na místních komunikacích, se mění takto:
1.

Příloha č. 2 a č. 3 nově zní:

Příloha č. 2 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o placeném stání na místních
komunikacích

SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
nebo jejich úseků (podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení), ve městě Ústí nad Orlicí, na nichž je
v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích povoleno stání
silničních motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého pobytu nebo které jsou vlastníky
nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla
provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního
předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Ústí nad Orlicí, za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy1).
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy1) se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 písm. c)
tohoto nařízení.

ZÓNA A



parkovací místa na Mírovém náměstí
ul. Kostelní - oblast před kostelem

strana 1/4





ul. Malé Hamry
ul. Velké Hamry
ul. Barcalova

ZÓNA B













ul. Na Štěpnici - v úseku od křižovatky s ul. 17. listopadu po křižovatku s ul. Tvardkova - před
budovou základní školy
ul. Dělnická - v úseku od křižovatky s ul. Na Štěpnici po křižovatku u Mateřské školy Klubíčko
ul. Dělnická - v úseku od křižovatky u budovy městského úřadu po křižovatku s ul. Tvardkova
(nad poliklinikou Galen)
ul. Dělnická - parkoviště před budovou Policie ČR (směrem k poliklinice Galen)
ul. Dělnická - před budovou městského úřadu
ul. Smetanova - v úseku od křižovatky s ul. Tyršova po křižovatku s ul. Žižkov
ul. Čs. Armády - v úseku od křižovatky s ul. Žižkov po křižovatku s ul. Tvardkova
ul. Vicenova
ul. Vrbenského
ul. Tyršova
ul. Fügnerova
ul. Žižkov

ZÓNA C







ul. Na Štěpnici - v úseku od křižovatky s ul. Tvardkova po křižovatku s ul. Korábova
ul. Rettigové
ul. Korábova - v úseku od křižovatky s ul. Na Štěpnici po křižovatku s ul. Mazánkova
ul. Mazánkova - v úseku od křižovatky s ul. Tvardkova po křižovatku s ul. Chodská
ul. Družstevní - v úseku od křižovatky s ul. Tvardkova po křižovatku s ul. Chodská
ul. Blažkova - v úseku od křižovatky s ul. Tvardkova po křižovatku s ul. Korábova

ZÓNA D


parkoviště u Dětské polikliniky
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Příloha č. 3 Nařízení města Ústí nad Orlicí č. 2/2016 o placeném stání na místních
komunikacích

VYMEZENÍ OBLASTÍ
(podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení), kde musí mít fyzická osoba místo trvalého pobytu nebo
vlastnit nemovitost, nebo právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštního právního
předpisu2) sídlo nebo provozovnu.
1) Oblast pro vydání parkovací karty pro stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích
uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení pod bodem ZÓNA A se vymezuje takto:










Mírové náměstí
ul. Sychrova - s výjimkou fyzických osob s místem trvalého pobytu Sychrova čp. 16
ul. Kostelní
ul. Malé Hamry
ul. Velké Hamry a dům čp. 346 v ul. M. R. Štefánika
ul. Barcalova
ul. Komenského
ul. Mistra Jaroslava Kociana - v úseku od křižovatky s ul. Hakenova po Mírové náměstí (domy
čp. 24, 25, 31, 32, 84, 85, 86)
T. G. Masaryka - v úseku od křižovatky s ul. Příkopy po Mírové náměstí

2) Oblast pro vydání parkovací karty pro stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích
uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení pod bodem ZÓNA B se vymezuje takto:













ul. Na Štěpnici - v úseku od křižovatky s ul. 17. listopadu po křižovatku s ul. Tvardkova a dům
čp. 741 v ul. 17. listopadu
ul. Dělnická - v úseku od křižovatky u budovy městského úřadu po křižovatku s ul. Tvardkova
(nad poliklinikou Galen) a dům čp. 1030 v ul. Tvardkova
ul. Smetanova - v úseku od křižovatky s ul. Tyršova po křižovatku s ul. Žižkov
ul. Čs. Armády - v úseku od křižovatky s ul. Žižkov po křižovatku s ul. Tvardkova a domy čp.
758, 869, 762, 763, 839, 893 a 942
ul. Tvardkova čp. 1191
ul. Vicenova
ul. Kopeckého čp. 840
ul. Vrbenského
ul. Tyršova
ul. Fügnerova
ul. Žižkov
ul. T. G. Masaryka v úseku od kruhové křižovatky s ul. Jilemnického po křižovatku s ul. Příkopy
a dům čp. 1024 v ul. S. K. Neumanna

2) Oblast pro vydání parkovací karty pro stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích
uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení pod bodem ZÓNA C se vymezuje takto:







ul. Na Štěpnici - v úseku od křižovatky s ul. Tvardkova po křižovatku s ul. Korábova
ul. Mazánkova - v úseku od křižovatky s ul. Tvardkova po křižovatku s ul. Chodská
ul. Družstevní - v úseku od křižovatky s ul. Tvardkova po křižovatku s ul. Chodská
ul. Korábova - v úseku od křižovatky s ul. Na Štěpnici po křižovatku s ul. Mazánkova
ul. Rettigové
ul. Blažkova - v úseku od křižovatky s ul. Tvardkova po křižovatku s ul. Korábova
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ul. Tvardkova - v úseku od křižovatky s ul. Jana a Jos. Kovářů po křižovatku s ul. Polská (mimo
čp. 1030 a 1191) a dům čp. 639 na náměstí Svobody

3) Oblast pro vydání parkovací karty pro stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích
uvedených v příloze č. 2 tohoto nařízení pod bodem ZÓNA D se vymezuje takto:


objekt čp. 284 v ul. Čs. Armády a dům čp. 1384 v ul. Wolkerova

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018.

Petr Hájek v. r.
starosta

Jiří Preclík v. r.
místostarosta

Vyvěšeno dne:

9. 11. 2017

Sejmuto dne:

31. 1. 2018

Ing. Michal Kokula v. r.
místostarosta

Matouš Pořický v. r.
místostarosta
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