


Statutární město Frýdek-Místek
Rada města Frýdku-Místku


                                                               NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 7/2021,
kterým se mění nařízení města č. 1/2014 o vymezení oblastí statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení města č. 1/2021


Rada města Frýdku-Místku se na své 90. schůzi konané dne 9. 11. 2021 usnesla vydat 
dle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:



Článek 1.
Předmět nařízení

Nařízení města č. 1/2014 o vymezení oblastí statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění nařízení města č. 1/2021 se mění takto:

Článek 2. odst. 1) písm. a) nově zní takto:
	k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin: 

parkoviště na ulici Na Blatnici, ulice Ostravská od ul. Hlavní po ul. J. V. Sládka, ulice U Staré pošty, ulice Radniční, ulice Těšínská vedle budovy magistrátu, ulice Jiráskova v úseku od tř. T. G. Masaryka po ul. J. Švermy, parkoviště na ulici Frýdlantská u obchodního domu „Ještěr“, ulice Sadová podél objektu České pošty, ulice Nádražní podél parku u Komerční banky, parkoviště na ulici Palackého včetně části slepé ulice před Národním domem, Zámecké náměstí, parkoviště na ulici Pivovarská v prostoru bývalého tržiště a vedle polikliniky, parkoviště na ulici Hlavní v prostoru bývalého autobusového nádraží, parkoviště na ulici Zámecká naproti nákupního střediska Kaufland a vedle Centra pečovatelské služby Frýdek-Místek. 
V mapovém podkladu, který je přílohou nařízení, vyznačeno žlutě.    
Parkování na těchto místech v pondělí až pátek v době od 7:00 do 17:00 hodin a v sobotu 
od 7:00 do 12:00 hodin je možné pouze za úhradu. 


 Článek 2.
Závěrečná ustanovení

Tímto nařízením města se ruší nařízení města č. 1/2021, kterým se mění nařízení města č. 1/2014 o vymezení oblastí statutárního města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy ze dne 9. 3. 2021.
	Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2021.
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