Město Tachov
Nařízení města č. 1/2020
kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
(Parkovací řád)
Rada města Tachova svým usnesením č.796 usnesla ze dne 26.2.2020 schválila vydat na
základě § 23 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních
předpisů, a na základě § 11 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších právních předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
Vymezení oblastí města
Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy:
a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24
hodiny, jsou vymezeny v příloze č. 1 a příloze č. 3 k tomuto nařízení,
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného fyzickou osobou s trvalým
bydlištěm, případně fyzickou osobou – vlastníkem věci nemovité, ve vymezené oblasti
města, jakož i právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle
zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti
města, jsou vymezeny v příloze č. 2 a příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Čl.2
Placení sjednané ceny
1) Sjednaná cena se platí:
a) v případech uvedených v čl. 1 písm. a) tohoto nařízení zakoupením parkovacího
lístku,
b) v případech uvedených v čl. 1 písm. b) tohoto nařízení zakoupením parkovací
karty, i krátkodobé parkovací karty na zásobování, kterou vydává Město Tachov
prostřednictvím svého operátora - SMUT s.r.o. Vzor parkovací karty je uveden v
příloze č. 4.
2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo
platné parkovací karty (dále jen „doklad“) po celou dobu stání silničního motorového
vozidla na viditelném místě za předním sklem tohoto vozidla tak, aby byly veškeré
údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová
doklad u sebe.
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3) Výše ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, za kterou lze užít místní
komunikace nebo jejich určené úseky, je uvedena v příloze č. 1 a , 2 k tomuto
nařízení.

Čl. 3
Zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se nařízení města Tachova č. 1/2008, kterým se vymezují oblasti města, ve
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za
sjednanou cenu.
2) Parkovací karty vydané dle nařízení města Tachova č. 1/2008, kterým se vymezují
oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání
vozidla jen za sjednanou cenu, pozbývají platnosti.
Čl. 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.

Ing. Josef Horáček v.r.
místostarosta města

Mgr. Ladislav Macák v.r.
starosta města
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Příloha č. 1: Místní komunikace nebo jejich určené úseky podle čl. 1 písm. a)

Místní komunikace

Stručný popis vymezující místní
komunikaci nebo její určený úsek

Náměstí Republiky - zóna „A“

Východní část náměstí od budovy čp. 70 ve
směru k budově čp. 80

Husitská ulice

Parkovací místa oboustranně v Husitské ulici

Husitská ulice - parkoviště

Parkovací mísa na parkovišti

Název komunikace

Maximální cena za
stání

Parkovací doba

Cena parkovací
karty

Náměstí Republiky
zóna „A“

5,- Kč/30 min.
30,-Kč/hod., i
každou další
započatou hodinu

PO – PÁ
8.00- 17.00
SO- 8.00- 12.00

6.000.-Kč /rok/auto
nevyhrazené stání-na
jméno kartu
12.000,-Kč/rok/auto
vyhrazené stání a
každé další auto-na
jméno kartu

Husitská ulice

5,-Kč/ 30 min.
20,-Kč/ hod. i
každou další
započatou hodinu

PO – PÁ
8.00- 17.00
SO- 8.00- 12.00

Bezplatně za 1x auto
pro zásobování na
dobu max.30 min.
pro PO

Husitská ul.parkoviště

5,-Kč/ 30 min.
20,-Kč/ hod. i
každou další
započatou hodinu

PO – PÁ
8.00- 17.00
SO- 8.00- 12.00

3.000,-Kč -Rezidenti
-na jméno kartu (bez
vyhrazeného
parkování)
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Příloha č. 2: Místní komunikace nebo jejich určené úseky podle čl. 1 písm. b)

Místní komunikace

Stručný popis vymezující místní
komunikaci nebo její určený úsek

Náměstí Republiky zóna „A“

Východní část náměstí od budovy čp. 70 ve
směru k budově čp. 80

Náměstí Republiky zóna „B“

Severní část náměstí od budovy čp. 56 ve
směru k budově čp. 60, včetně budovy čp.
751

Název komunikace

Maximální cena za
stání

Parkovací doba

Cena parkovací
karty

Náměstí část „A“,
Vymezená část od
čp.70 směrem
k čp.80

5,- Kč/30 min.
30,-Kč/hod., i
každou další
započatou hodinu

PO – PÁ
8.00- 17.00
SO- 8.00- 12.00

6.000.-Kč /rok/auto
nevyhrazené stání-na
jméno kartu
12.000,-Kč/rok/auto
vyhrazené stání a
každé další auto-na
jméno kartu

Náměstí část „B“
Vymezená část nám.
Republiky od budovy
čp.56 k čp.751

Bezplatně za 1x auto
pro zásobování na
dobu max.30 min.
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Příloha č. 3 - Místní komunikace nebo jejich určené úseky podle čl. 1 písm. a) a, b)
a) mapa - parkoviště Husitská ulice
b) mapa - zóna „ A“
c) mapa - zóna „ B“
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Příloha č. 4 –
Vzor parkovací karty na zásobování

Město Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV

PARKOVACÍ KARTA č………../2020
Platí pro placená parkoviště v Tachově, vydaná dle Nařízení
města č.1/2020
Zásobování max.30 min. / 1 vozidlo
Jméno/ firma :……………..……………..……
IČ:………………………………………..……...
Datum: od ……………….. do:…………….…
Razítko:……………………podpis…………….

Vzor parkovací karty na jméno

Město Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV

PARKOVACÍ KARTA č………../2020
Platí pro placená parkoviště v Tachově, vydaná dle Nařízení
města č.1/2020
Jméno, příjmení :……………..……………..……
Datum nar., IČ:……………………………………
Typ vozidla. ……………………………………….
SPZ vozidla:……………………………………….
Datum: ……………………………………………
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Razítko:……………………podpis…………….
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