
MĚsTo Mi§Icnovo HRADtšrĚ

I§ařízení č. Il2g2l města Mnichovo Hradišté ze dne 27 " záŤí 2a2l,

kterym se vymezují oblasti města Mnichovo Hradiště, ve kterlých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada města Mnichovo }{radiště se na svénr zasedání dne 2"] . září 2021 usnesením č. 393lz02l
usnesla vydat na základě ustanovení § 23 odst. l písm. a) zákona č. 131199"| Sb., o pozemniclr
komunikacích,vezněnípozdéjšíchpředpisů,avsouladusustanoveními §1lodst. la§102odst.2
písrn. d) zákona č. 12812000 §b,, o obcích (obecní zíizení), ve znění pozdějších předpisů, toto
naiízení:

článek 1
Vymezení oblastí města

(l) Oblastmi města Mnichovo Hradiště. vnichž lze mistní komunikace nebo jejich určené úseky
užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisyl) k stání silničního motorového vozidla ve
městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, se vymezují:

a) na Masarykově nárrrěstí na části pozemku č.p. 2404lL v k.ťr. Mnichovo Hradiště (příloha č. 1).

b) v ulici Lidická a Turnovská na části pozemku č,p. 152011 a I520l4 v k.ú. Mnichovo Hradiště
(příloha č. 2).

(2) Oblasti městavymezenév odst. 1tohotočlánkujsougrafick,vznázorněnyvpříloháchč. l a2
tohoto nařízeni.

článek 2
Způsob placení a způsob prokazování zaplacení sjednané ceny

(1) Siednaná cena se platí zakoupením parkovacího lístku prostřednictvím parkovacího automatu
nebo uhrazením parkovného prostřednictvím mobilní aplikace MPLA,

(2) V případě platby v pati<ovacích automatech na Masarykově náměstí nebo prostřednictvím
mobilní aplikace MPLA je při platbě požadováno zadání registrační znaé§ vozidla, Z,aplacení
sjednané ceny je možné zkontrolovat v centráIním parkovacím systému města. V případě poch;-bností
se zaplacení sjednané ceny prokazuje kontrolou daňového dokladu, ktery je při zaplacení v_vstaven.

(3) V případě platby v parkovacím a[tomatu v ulici Lidická a Turnovská se zaplaceni sjednané
ceny prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání silničního motorového
vozidla na viditelném místě za čelnínr sklem vozidla tak, aby byly veškeré ťrdaje uvedené na tomto
dokladu čitelné z vnějšku vozidla, Ridič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen jej
před ložit kontrolnímu orgánu.

|) Zákun č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdě.iších přeilpisů,



článek 3
Osvobození od placení sjednané cen1

V oblastech uvedenýclr v čl. 1 odst. 1 pism. a) a b) tohoto nařizeníjsou od zaplacení sjednané
ceny osvobozena

a) vozidla, jejichž provozovatelern podle zvláštnílro právního předpisu je město Mnichovo
Hradiště,

b) vozidla Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a

záchranné služby v barevném provedení a označení poclle zvláštnílro předpisu,

c) vozidla oz,naěená parkovacim prukazem pro osoby se zdravotnim postižením poclle
zvláštního právn ího předpisu.

Článet 4
všeobecná ustanovení

(l) Místní komunikace nebo jejich určené úseky vymezené tímto nařízením pro účely placeného
stání musí být označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu.

(2) Na místníclr komunikacích s režimem placeného stáni musí byt vyznačena placená doba, výše
sjednané ceny a způsob zpoplatnění.

čHnek 5
zrušovací ustanoveni

Zrušuje se nař,ízení č. 1/2019 města Mnichovo Hradiště ze dne 17. čen,na2019.

článek 6
Účinnost

Toto rrařízení nabývá účinnosti dnem 14. ťijna2021.

Ing. Jan Marešo v. r.
mistostarosta

Mgr. Ondřej Lochman Ph.D., v. r.
starosta města

Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo ř{radiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dátkový
přístup na www.mnhradisle.cz l. .

yyyireno on ", ,..:ťŽ,(.(|,.í,C..r_(: / §ejmuto
,t,fl Ztn }Ěi;óů;i,"

;;;ůů#ř#"r,";H;;;;; of99 sna Hl,h{"r;p;;§#"ý"e.'r;hžb;;

fr*' ; ; * 
295 .i:^1iil§ji***u



Přiloha č. 1 nařízeni č. ll2021města Mnichovo Hradiště: Grafické znžuornéní oblastí města
v čl. 1 odst. 1) písm, a) nařaeni

Oblastijsou na snímku pozemkové mapy označen,v šrafbváním.

\i
Ij_

l1 - l i

ii ' .J--ii i*l j

r-_-_
]r-
:

]

l
I

,.a



h v čl. 1 odst. 1) písm. b) nařízení (ulice Lidická a Turnovská)
Přiloha č. 2 nařízenič. U202l města Mnichovo Hradiště: Grafické mú.zoméni oblastí města

Oblasti jsou na snímku pozemkové mapy označen1,, šrafovánim.


