
obecní Úřad Lutín
12t2011

Pravidla pro přidělení vvhrazených parkovacích
míst na sídlištiv Lutíně

Tato pravid la vycházejíz Usnesen í č.7l2l11 bodu 5'3 a 5'4 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 24' 10.2u 1 a z usnesení č.812011, bodu 4 ze zasedánízastupitelstva obce
konaného dne 14. 12.2011'

A. Schválené zásadv:

1' Poplatek za užívání vyhrazeného parkovacícho místa se zvyšuje od 1. '1 .2012
na 1800,- Kč za rok.

2. Na přidělenívyhrazeného parkovacího místa bude vyhlášena obálková metoda
s nejniŽšívyvolávací cenou 500,- Kč.

3' Vyhrazená parkovací místa budou přidělena na základě vyhodnocení bodu ad
2l na dobu 3 let od 1 .4.2012.

4' Pravid|y pro přidělování parkovacích míst a jmenování komise pro otvírání
obálek byla pověřena rada obce.

B' Základníúdaie a harmonoqram:

1. Na 8. zasedání zastupitelstva obce konaném dne 14' 12' 2011 byla schválena
obecně závazná vyhláška c. 112011 o místním poplatku zaužlvání veřejného
prostranství, a tedy i za užívání vyhrazených parkovišt' ve výši 1800,- Kčza rok,
měsíční sazba'150 Kč s účinností od 1. 1' 2012.

2' Nejpozději do 31. 12. 2011 oznámí obecní Úřad všem současným uŽivatelům tu
skutečnost, Že jejich užívání vyhrazených parkovacích míst končí k 31' 3.2012
a z toho vyplývajícími závěry'.
- uhrazení částky za 3 měsíce užívání vyhrazeného parkoviŠtě, tedy 3x150 =

450'_ Kč;
- informace o moŽnosti se přihlásit nazákladě obálkové metody na přidělení
vyhrazeného parkovacího m ísta.

3. od 3. 1 .2012 bude na úřední desce, na webových stránkách' vývěskách,
místním rozhlase oznámen záměr (výzva) pro uchazeč,e na užívání
vyhrazený ch parkovacích m íst'
Uchazeči se budou moci přihlásit do 31 . 1.2a12'

4. Rada obce na svém zasedání dne 7. 12.2011 jmenovala tříčlennou komisi pro
otvírání obálek. Zapisovatelkou bude pí Eva Sedláčková.

5. Otvírání obálek a vyhodnocení bude veřejné. Komise ihned vybere úspěšné
uchazeče' otvírání obálek se bude konat v aule ZS v pondělí ']3. února 2012 od
16.00 hod.

6' Úspěšní uchazeči budou neprodleně o svém výběru informováni dopisem a
vyzváni, aby na základě rozhodnutí popř' smlouvy o přidělenívyhrazeného
parkovacího místa zaplatili poplatek za užívání přiděleného vyhrazeného
parkoviště na obdobíduben - prosinec roku2012 (150x9 = 1350,- Kč) a rovněŽ
uhrdili vhodnou formou částku, se kterou uspěli při přidělení parkovacího místa.
V případě nezaplacení do 16. 3' 2012 ztrácí uchazeč právo na přidělení
parkovacího místa. Jeho místo bude nabídnuto dalŠímu v pořadí'

C' Vlastnípravidla

1' SoutěŽit se bude o parkovací místa ve 4 lokalitách, viz příloha:

lokalíta A místa 1 - 8 před domem č.p' 208
lokalita B místa 9 - 11 před domem č'p. 206
lokalita C místa 12 -20 před domem č.p. 288
lokalita D místa 21 _ 28 u domu č.p. 280



2.

?

4.

5

KaŽdý uchazeč se můŽe přihlásit na jednu nebo všechny lokality s tím, Že uvede

prefeienci lokalit. Uspěje-li v jim preferované lokalitě, nebude uždále v soutěŽi

pokračovat.
Úspěje-li stávající Žadatel, můŽe mu být ponecháno místo, které v současné
době má přiděleno.
Zrodiny se mŮŽe přihlásit na přidělení parkovacího místa pouze 1Žadatel'
Tímto je myšleno , že jde o rodinu, která obývá společný byt'

ucrraz'ečŮm budou přidělována místa dle výše nabídky postupně dle číselné
řady v dané lokalitě, pokud nedojde k případu viz ad 3l'
Př. _ například u lokality před č.p. 208 dostane nejvyší nabídka parkoviště č' 1
atd.
Parkovací závoryjsou v majetku stávajících uŽivatelů' Noví uŽivatelé se s nimi

mohou domluvit na podmínŘách předání. Pokud k domluvě nedojde azávory
budou ponechány na stávajících místech, bude zato, že původní majite|é je tam

nechali a nemají zájem na jejich odstranění. Potom je mohou vyuŽívat no-ví

uŽivatelé. obec do lohoto procesu bude vstupovat jenom v tom případě, Že by

stav závor ohroŽoval bezpečnost. V tom případě budou původní majitelé

vyzváni k jejich odstranění, pokud se toto nestane budou závory odstraněny na

nát taoy obce' Případné nové závory obec nebude pořizovat'

6.

D Forma přihlášení

Přihlášení bude pouze písemnou formou - dopisem'
V dopise bude uvedeno:
- adresa Žadatele;
- jeho nabídková cena na přidělení parkovacího místa, t.j. minimálně 500'- Kč;

- preference, t.j. lokalita, nebo lokality, kterou Žadatel upřednostňuje;

- na obálce bude uvedeno:
,,soutěŽ _ vyhrazené parkování, lokalita (např' A)"

F

Přidělení vvhrazeného parkovacího místa

1. ÚspěŠný Žadatel dostane přiděleno vyhrazené parkovací místo na základě
sm'louvý o přidělení parkovacího místa na dobu uriitou a to do 31.3'2a15'

Jmenovaní členové výběrové komise

Antonín Bábek
Antonín Dozrál
lng' Rostislav Pavlíček

Zapisovatel: pí Eva Sedláčková

Příloha: Grafické vyznačení lokalit s vyhrazenými parkovacími místy

Schváleno radou obce dne 16. 11' 2011, Usnesení Ó' 2212011, bod 1'8

1.

2.

E.

Antonín BábeK
starosta obce

Vypracoval: lng. Václavík
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