PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET
v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
Rada města Štramberka se usnesla dne 27. 03. 2018 na své 67. schůzi vydat v souvislosti
s Nařízením města č. 1/2018 (dále jen „nařízení“) o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku, tyto podmínky pro vydávání
parkovacích karet:
(1) Parkovací karta je písemný doklad prokazující oprávněnost parkovat na vymezených částech
místní komunikace. Držitel parkovací karty nemá právní nárok na konkrétní parkovací místo.
Na vydání parkovací karty není právní nárok. Parkovací karty budou vydávány s ohledem na
parkovací kapacitu vyčleněných částí místní komunikace, s přihlédnutím zejména
k možnostem žadatele o vydání parkovací karty umístit vozidlo na svém vlastním pozemku,
případně jiném pozemku mimo nařízením vyčleněnou část místní komunikace.
(2) Držitelem parkovací karty se může stát pouze:
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v oblasti města vymezené
v příloze č. 1 nařízení a současně je vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů
provozovatelem vozidla, pro které má být parkovací karta vydána, přičemž toto vozidlo
není provozováno za účelem podnikání podle zvláštního předpisu.
b) fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v oblasti města vymezené
v příloze č. 1 nařízení a užívá na základě smlouvy služební vozidlo zaměstnavatele, pro
které má být parkovací karta vydána, k soukromým účelům.
c) právnická nebo fyzická osoba podnikající na základě zvláštního předpisu, která má
v oblasti vymezené v příloze č. 1 nařízení sídlo, provozovnu, nebo místo podnikání a
současně je vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů provozovatelem silničního
motorového vozidla provozovaného za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, pro
které má být parkovací karta vydána.
(3) Podmínkou vydání parkovací karty fyzické osobě podle odstavce 2 je udělení písemného
souhlasu žadatele se zpracováním a zapsáním osobních údajů: jméno a příjmení, datum
narození, bydliště a o vozidle do evidence vydaných abonentních či rezidentních parkovacích
karet.
(4) Parkovací karta nebude vydána fyzické osobě s místem trvalého pobytu na adrese Náměstí 9,
Štramberk, neboť jde o úřední adresu ohlašovny Městského úřadu Štramberk, kde se
nenachází žádná bytová jednotka.
(5) Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku mohou
být vydány maximálně dvě parkovací karty, které budou vázány přenosně ke konkrétnímu
číslu popisnému nemovitosti, které bude specifikováno v parkovací kartě. Každé osobě
splňující podmínky uvedené v odst. 2 písm. c) tohoto článku může být vydáno více
parkovacích karet, a to jako karty přenosné. Držitel přenosné parkovací karty bude v takové
parkovací kartě specifikován jménem a příjmením nebo názvem, pod kterým dle zvláštních
předpisů podniká.
Parkovací karty vydává na základě žádosti Městský úřad Štramberk pouze při splnění těchto
podmínek:
a) usnesení Rady města Štramberka, kterým schválila vydání parkovací karty,
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b) prokazatelná úhrada ceny stanovené ceníkem,
c) čestné prohlášení, že žadatel nemá možnost umístit vozidlo na svém vlastním pozemku,
případně jiném pozemku ve vymezených oblastech města Štramberka č. 1 a 2.
d) splnění všech ostatních podmínek stanovených nařízením a těmito podmínkami.
Více než dvě parkovací karty budou osobám uvedeným v odst. 2 písm. c) tohoto článku
vydány pouze v případě dostatečné kapacity parkovacích míst vymezených pro držitele
parkovacích karet ve vymezené oblasti města dle nařízení.
(6) Skutečnosti uvedené v odst. 2 tohoto článku opravňující požádat o vydání parkovací
karty je žadatel povinen prokázat. Skutečnost, že žadatel je provozovatelem vozidla, pro které
má být parkovací karta vydána, se prokazuje zápisem v technickém průkazu vozidla nebo
osvědčením o registraci vozidla.
(7) Parkovací karty abonentní a rezidentní se vydávají s platností na jeden rok nebo pololetí.
(8) O vydaných parkovacích kartách musí být vedena evidence, která obsahuje:
a) žádost o vydání parkovací karty,
b) číslo karty,
c) identifikační údaje osoby, které byla karta vydána (u fyzických osob jméno, příjmení,
titul, datum narození, číslo OP, adresa trvalého pobytu, kontakty, u právnických osob
název, IČ, sídlo),
d) oblast, pro kterou byla karta vydána
e) registrační značka vozidla, pro které byla karta vydána
f) doba platnosti karty (od – do)
g) usnesení Rady města Štramberka, kterým bylo vydání parkovací karty schváleno
h) podklad o zaplacení dle ceníku
Podmínky pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č. 1/2018 o stání
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku ruší
Podmínky pro vydávání parkovacích karet v souvislosti s Nařízením města č. 1/2015 o stání
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Štramberku.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 04. 2018

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta

Ing. David Plandor
starosta
Přílohy:

1. Žádost o vydání rezidentní parkovací karty
2. Žádost o vydání abonentní parkovací karty
3. Vzor rezidentní karty
4. Vzor abonentní karty
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