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M Ě S T O  M N I C H O V O  H R A D I Š T Ě  
Nař í zen í  č .  2 /2007    

města Mnichovo Hradiště 

ze dne 30. července 2007, 

kterým se vymezují oblasti města Mnichovo Hradiště, ve kterých lze místní komunikace nebo 
jejich ur čené úseky užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

 
Rada města Mnichovo Hradiště se na svém zasedání dne 30. července 2007 usnesením č. 302 

usnesla vydat na základě ustanovení § 23 odst. 1 a 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 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 

Vymezení oblastí města 
 

(1) Oblastí města Mnichovo Hradiště, v níž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1) k stání silničního motorového vozidla ve městě na 
dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, se vymezuje: 2 úseky místní komunikace v místní 
části Mnichovo Hradiště na Masarykově náměstí na části pozemku č.p. 2404/1 v k.ú. Mnichovo 
Hradiště  vedené v pasportu místních komunikací pod č. 66 d ( příloha č.1 ) a parkovací plocha na 
pozemku č.p. 2621 v k.ú. Mnichovo Hradiště s napojením na komunikaci č. 26813 a na místní 
komunikaci č. 31 d ( příloha č.2 )- dále jen „parkoviště“. 

(2) Parkoviště vymezena v odst. 1) tohoto článku jsou graficky znázorněna v přílohách č.1 a 2. 
tohoto nařízení. 

 
Článek 2 

Způsob placení a způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 
 

(1) Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacího automatu umístěného na parkovišti. 

(1) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu 
stání silničního motorového vozidla na parkovišti uvedeném v ust. čl. 1 odst. 1) tohoto nařízení na 
viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu 
čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe. 

 
Článek 3 

Zrušovací ustanovení  
 

Zrušuje se nařízení č. 4/2006 města Mnichovo Hradiště ze dne 7. srpna 2006, o užívání 
veřejného parkoviště na místní komunikaci. 

 
Článek 4 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá  účinnosti dnem 1. září 2007. 

 

   

       Arnošt Vajzr                                                                              Jaroslav  M y š k a    
                místostarosta                                                                                      starosta města 
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Příloha č.1 nařízení č. 2/2007 města Mnichovo Hradiště  

 
 

Grafické znázornění parkoviště na Masarykově náměstí 
 

 
 
Parkoviště jsou na snímku pozemkové mapy označena šrafováním. 
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Příloha č.2 nařízení č. 2/2007 města Mnichovo Hradiště  
 
 
 

Grafické znázornění parkoviště za zámkem 
 

 
 
Parkoviště je na snímku pozemkové mapy označeno šrafováním. 
 
1) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, veznění pozdějších předpisů 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.mnhradiste.cz  dne:                                                            .........................................                                                    
                    
Sejmuto dne:                                Potvrzuje dne:                                  .....................................................  
            pověřená vývěsní službou  
                                                                                                                
                            Razítko, podpis: 
 


