
Nařízení města Desná 

č.  1/2019 

o placeném parkování ve městě Desná 

Rada města Desná se na svém zasedání dne 25.11.2019 usnesením č. 428/19 usnesla vydat 

na základě § 23 odst. 1  písm. A) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  ve znění 

pozdějších předpisů a § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. D) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 

zákona o obcích  ve znění pozdějších předpisů.  

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

Pro účely organizování dopravy na území města Desná se vymezují tímto nařízením oblasti 

obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního 

motorového vozidla na dobu časově omezenou za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy1) (dále jen placené stání). 

Článek 2 

Vymezení místních komunikací nebo jejich úseků s placeným stáním 

Placené stání se vymezuje na těchto místních komunikacích nebo jejich určených úsecích, 

označených příslušným dopravním značením podle zvláštního předpisu2): 

-      odstavná plocha u vodní nádrže Souš na p.p.č. 1786/1 a 1770 v k.ú. Desná III dle přílohy 

č. 1 (situační plán) 

-      odstavná plocha u vodní nádrže Souš na p.p.č. 1752/1 v k.ú. Desná III dle přílohy č. 1 

(situační plán) 

 

Článek 3 

Způsob placení sjednané ceny 

1)   Každý řidič je povinen zaplatit stanovenou cenu za užití placeného stání na místní 

komunikaci nebo na jejím určeném úseku. Dokladem o zaplacení je platný parkovací lístek. 

Tento doklad musí řidič umístit na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby jeho 

platnost mohla být ověřena bez nutnosti otevření vozidla a vyjmutí dokladu. Platbu lze také 

provést (bez vydání parkovacího lístku) prostřednictvím mobilní aplikace dle pokynů 

uvedených na parkovacím automatu. 



2)   Řidič hradí v místě placeného stání cenu stání zakoupením parkovacího lístku 

v parkovacím automatu, případně prostřednictvím mobilní aplikace (bez vydání lístku). 

Parkovací lístek je přenosný a je platný pouze po dobu uvedou na parkovacím lístku a pro 

určený úsek vyznačený na parkovacím lístku. Platným parkovacím lístkem  se rozumí doklad 

vydaný parkovacím automatem s vyznačením místa placeného stání, data a časového úseku, 

po který bylo placené stání uhrazeno. 

 

Článek 4 

Sankce 

Porušování tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích, v platném znění nebo správní delikt podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění. 

Článek 5 

Provozování placeného stání  

Provozovatelem placeného stání v určeném úseku odstavné plochy ve smyslu tohoto 

nařízení je město Desná.  

Článek 6 

Kontrola placeného stání 

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Desná. 

Článek 7 

Jiná omezení a zákazy 

Na výše uvedených odstavných plochách je zakázáno za účelem celonočního stání 

odstavování obytných vozů a obytných přívěsů.  

Článek 8 

Účinnost 

Toto nařízení včetně přílohy č. 1  nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení. 

 

…………………………………………………….       ……………………………………………………………. 

            Jaroslav Kořínek 

                starosta  

Petr Šikola 

                             místostarosta 



  

 

 

1)  zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

2) zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu 

Příloha č. 1 – situační plán odstavné plochy 

 

 


