Město Bochov
Nařízení města č. 1/2012,
O MAXIMÁLNÍCH CENÁCH ZA POUŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ U ULIC
KARLOVARSKÁ A MLÝNSKÁ (POZ.P.Č. 106/4) V BOCHOVĚ KE
STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL
Rada města Bochov se na svém zasedání dne 3. 1. 2012 usnesla usnesením č. R/3/1/12 vydat,
na základě § 4a odst. 1 a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů české republiky
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dále
v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění, toto nařízení města:
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Pro účely organizování dopravy na území města Bochov (dále jen „město") se tímto
nařízením vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1
a) k státní silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na
24 hodin,
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která
má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce.
(2) Oblastí vymezenou pro účely organizování dopravy na území města je parkoviště u ulice
Mlýnské a ulice Karlovarské (poz.p.č. 106/4) v Bochově.
(3) Cenu za stání silničních motorových vozidel schvaluje Rada města Bochov v souladu s
cenovými předpisy takto :
o
o

za vozidlo a den .................................................... 20,-Kč,
paušální částka za kalendářní rok ......................... 600,-Kč.

Článek 2
Způsob placení sjednané ceny
(1) Sjednaná cena se platí zakoupením parkovací karty, kterou vydává Městský úřad Bochov.
Článek 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15.1.2012.
Miroslav Egert
starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:
[1] zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
[2]zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
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