
Město Sokolov 

Nařízení města 

č. 2/2018, 

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu 

Rada města Sokolova se na svém zasedání dne 17. 7. 2018 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: 

Čl. 1 

Vymezení oblastí města 

(1) Oblasti Sokolova (dále také jen „město“), ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
1)

 

a) k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však 

na dobu 24 hodin, jsou 

1. místní komunikace v ul. Husitská na pozemcích parc. č. 3408/9, 3518 a 3538 v k. ú. 

Sokolov, 

2. místní komunikace v ul. Rooseveltova na pozemcích parc. č. 171/1 a 171/5 v k. ú. 

Sokolov, 

3. místní komunikace v ul. Josefa Kajetána Tyla na pozemku parc. č. 72 v k. ú. Sokolov, 

4. místní komunikace v ul. Jeronýmova na pozemku parc. č. 3029/10 v k. ú. Sokolov, 

5. místní komunikace v ul. Karla Havlíčka Borovského na pozemcích parc. č. 3019/1 a 

3019/2 v k. ú. Sokolov; 

b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 

za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu
2)

, která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti města nebo k stání silničního motorového vozidla 

fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve 

vymezené oblasti města, jsou 

1. místní komunikace v ul. Karla Havlíčka Borovského, 5. května, nábřeží Petra Bezruče 

a nám. Budovatelů na pozemku parc. č. 120/1 v k. ú. Sokolov, 

2. místní komunikace v ul. 5. května a nábřeží Petra Bezruče a Odboje na pozemku parc. 

č. 81/2 v k. ú. Sokolov, 

3. místní komunikace v ul. Brněnská, Jednoty, Plzeňská a Slezská na pozemku parc. 

č. 3094 v k. ú. Sokolov. 

(2) Stání na úsecích místních komunikací vymezených v odstavci 1 písm. a) je 

zpoplatněno pouze v pondělí až pátek, vyjma dnů, na které připadá státní svátek, v době od 

8:00 do 15:00 v případě místních komunikací uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 a 

v době od 8:00 do 17:00 v případě místních komunikací uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 

2 až 5. 

Čl. 2 

Placení sjednané ceny 

(1) Sjednaná cena se platí: 

                                                 
1)

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
2)

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 



a) v případech uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) zakoupením parkovacího lístku 

v samoobslužném parkovacím automatu umístěném u příslušného parkoviště,  

b) v případech uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) zakoupením parkovací karty platné pro 

příslušný úsek místní komunikace (dále jen „parkovací karta“). 

(2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo 

parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za 

předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na lícové straně tohoto dokladu 

čitelné z vnějšku silničního motorového vozidla. Není-li možné umístit parkovací lístek nebo 

parkovací kartu způsobem podle věty první, uschová je řidič u sebe.  

(3) Parkovací kartu vydává na základě žádosti osoby uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. b) a při 

splnění v něm uvedených podmínek po zaplacení sjednané ceny správce místních 

komunikací, kterým je společnost Sokolovská bytová s.r.o. 

(4) Zakoupením parkovací karty podle odst. 2 nevzniká nárok na parkovací místo. 

Čl. 3 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 

Bc. Jan Picka, v. r. 

starosta 

Renata Oulehlová, v. r. 

místostarostka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. července 2018  

Sejmuto z úřední desky dne: 3. srpna 2018 


