STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

NAŘÍZENÍ MĚSTA
č. 1/2016,
kterým se mění nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní
komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít k stání
silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění
pozdějších předpisů
Rada města Děčín se na svém zasedání dne 7.6.2016 usnesením č. RM 16 11 29 02 usnesla
vydat na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) 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
Nařízení města č. 4/2009, kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené
úseky, které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu, ve znění
nařízení statutárního města Děčín č. 4/2012 a nařízení statutárního města Děčín č. 5/2013 (dále
jen „nařízení města“), se mění takto:
1. V článku 2 odstavec 2 zní:
„2. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje na pracovní dny v době od 07.00 hodin do 18.00
hodin.“.
2. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
3. V článku 3 odstavec 2 písmeno a) zní:
„a) osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezeném úseku nebo je vlastníkem
nemovitosti ve vymezeném úseku a je vlastníkem nebo provozovatelem nebo z důvodů
zvláštního zřetele hodných uživatelem silničního motorového vozidla,“.
4. V článku 3 odstavec 2 písmeno b) zní:
„b) osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezeném úseku nebo je vlastníkem
nemovitosti ve vymezeném úseku a užívá na základě smlouvy služební silniční motorové
vozidlo k soukromým účelům,“.
5. V článku 3 odstavec 5 písmeno a) zní:
„a) přihlášení k trvalému pobytu ve vymezeném úseku nebo vlastnictví nemovitosti ve
vymezeném úseku,“.
6. V příloze k nařízení města se v oblasti Děčín I za řádek
„Parkoviště mezi ul. Maroldova a ul. Kaštanová parkoviště u basketbalové haly na pozemku
p.č. 33/9, p.č. 33/3, p.č. 7/8, p.č. 7/1, p.č. 7/32,
p.č. 16/1 a p.č.16/4, vše v k. ú. Děčín“
vkládají nové řádky, které znějí:
„Anenská

v celém úseku

1

Boženy Němcové
Březinova
Hudečkova
Komenského náměstí

v celém úseku
v celém úseku
v celém úseku
v celém úseku“,

v oblasti Děčín IV se ruší řádek
„Čsl. mládeže

parkoviště před OD Korál“,

a řádek
„Husovo náměstí

parkoviště za vjezdem z ul. Tržní“

nově zní:
„Husovo náměstí

celé“.

Článek 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2016.

Mgr. Marie Blažková v. r.
primátorka

Mgr. Hana Cermonová v. r.
1. náměstkyně primátorky

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno na úřední desku dne: 09.06.2016
Sejmuto z úřední desky dne: 27.06.2016
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