MĚSTO

BEROUN

Nařízení č. 1/2018,
kterým se mění Nařízení č. 5/2011,
o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel,
ve znění pozdějších nařízení
Rada města Beroun se dne 24. 1. 2018 usnesla vydat na základě ustanovení § 23
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích"), a v souladu s ustanovením § 11
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
ČI. 1
Nařízení č. 5/2011 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění
nařízení č. 8/2011, č. 10/2011, č. 2/2012, č. 5/2016 a č. 6/2017, se mění takto:
Příloha č. 2 se nahrazuje novou přílohou č. 2, která je součástí tohoto nařízení.
ČI. 2
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.
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Příloha č. 2 k nařízení města č.

5/2011

Vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového
vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle
zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti
města nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého
pobytu ve vymezené oblasti města, a vymezené místní komunikace s placeným stáním

a) ZÓNA l:
VYMEZENÁ OBLAST - ZAHRNUJE ULICE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE S PLACENÝM
STÁNÍM

Biňcká, Česká, Čertovka,
Dolnohradební,Havlíčkova - východ (část od
hotelu Grand po úl. Na Klášteře),

Biřická

Česká

Holandská, Hornohradební, Hradební,

Čertovka
hlaví íčkova (východ)

Hrdlořezy, hlrnčířská, Husovo náměstí, Karly

hlusovo náměstí

Machové, Kolářská, Kostelní,

Hrnčířská

Na Klášteře, Na Parkaně, Na Příkopě, nábřeží
U sokolovny, Náměstí Joachima Barranda,

Karly Machové

Nám. M. Poetové, Palackého, Pivovarská,

Nábřeží U sokolovny

Politických vězňů, Seydlovo nám., Slapská,

Na Klášteře
Na Parkaně

U Stadionu, V Plzeňské bráně, V Pražské bráně,

Wagnerovo nám., Zámečnická

Kostelní

Na Příkopě
Náměstí Joachima Barranda
Palackého

Seydlovo nám.
U Stadionu

Wagnerovo nám.

b) ZÓNA II:
VYMEZENÁ OBLAST - ZAHRNUJE ULICE

MÍSTNÍ KOMUNIKACE S PLACENÝM
STÁNÍM

Havlíčkova - západ (část od ulice Tovární
po křižovatku s ulicí Tyršova)
Nábřeží U sokolovny

Havlíčkova (západ)
Nábřeží U sokolovny

Na Náhonu

Plzeňská Qižní strana části ulice u polyfunkčního
domu Polygonis Beroun - čp. 1728 až 1731)
Tovární

Tyršova

Na Náhonu
Tovární

Tyršova

