O B E C TLUMAČOV
NÁDRAŽNÍ 440
763 62 TLUMAČOV, OKRES ZLÍN

Nařízení
obce Tlumačov
č. 1/2006,
O STÁNÍ VOZIDEL A VJEZDU DO VYBRANÝCH MÍST V OBCI
Rada obce Tlumačov se na svém zasedání dne 18. 10. 2006 usnesením číslo R8/43/06 usnesla
vydat na základě zmocnění uvedeného v ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a v souladu s ustanovením § 11
odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení (dále jen „toto nařízení“):

Článek 1
Předmět úpravy
1. Toto nařízení upravuje podmínky stání vozidel na území obce Tlumačov, a to na místních
komunikacích a parkovištích ve vlastnictví obce Tlumačov, a dále podmínky vjezdu do
vybraných míst v obci Tlumačov.
2. Toto nařízení neupravuje podmínky stání vozidel na plochách ve vlastnictví jiných osob.

Článek 2
Stání vozidel
1. Pro stání motorových vozidel na území obce Tlumačov slouží tato prostranství:
a. veřejná parkoviště bez organizovaného provozu, a to:
i. zpevněná plocha za starou pálenicí – směr Hulín
ii. zpevněná plocha před budovou Svazarmu u nádraží ČD Tlumačov
iii. zpevněná plocha před sokolovnou a letním kinem ul. Sokolská Tlumačov
b. vyhrazená parkoviště určená obecním úřadem
2. Stání nákladních vozidel a autobusů je povoleno pouze na plochách, kde to povoluje místní
úprava dopravního značení nebo k tomu vydá souhlas obecní úřad po předchozím schválení
a stanovení podmínek, včetně poplatku, Radou obce Tlumačov.
3. Stání vozidel všeho druhu není povoleno na veřejně přístupných plochách, které nejsou podle
územního plánu obce Tlumačov určeny pro provoz vozidel, a dále na plochách, kde je stání
vozidel vyloučeno místní úpravou dopravního značení, obecně závazným právním předpisem
nebo nařízením oprávněného orgánu.
4. Stání vozidel všeho druhu není povoleno na chodnících a ostatních veřejných prostranství,
která nejsou pro státní vozidel určena a označena příslušným dopravním značením.
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Článek 3
Vyhrazená parkovací místa
1. Na vyhrazených parkovacích místech je povoleno stání motorových vozidel pouze držitelům
platného povolení, které musí být během stání vozidla viditelně umístěno za předním sklem
vozidla.
2. Vyhrazené parkovací místo musí být označeno příslušným dopravním značením, které bude
provedeno oprávněnou osobou na náklad držitele povolení.
3. Za vyhrazení parkovacího místa se stanoví poplatek, a to rozhodnutím Rady obce Tlumačov.
Držitelům ZTP je však vyhrazené parkovací místo nezpoplatněno.
Článek 4
Vjezd do vybraných míst
1. Vybraná místa v obci Tlumačov, kde platí zvláštní podmínky vjezdu, určuje obecní úřad.
2. Za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst se stanoví poplatek, a to
rozhodnutím Rady obce Tlumačov.
Článek 5
Sankce a kontrola
1. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení a postihy za jeho porušování přísluší obecní policí.
2. Porušení tohoto nařízení se posuzuje jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Článek 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007.

Ing. Jaroslav Ševela
starosta obce

Mgr. Rajmund Huráň
místostarosta obce

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

19. 10. 2006
6. 11. 2006
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