ZÁSADY PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET
opravňujících k vjezdu a parkování vozidel
na sídlišti Zborovská, Jince
Na sídlišti Zborovská, díky omezené kapacitě parkovacích míst, je upraven
vjezd a parkování v této ulici dle dopravního značení.
Parkování je omezeno v pracovních dnech, a to v pondělí a po dnech svátku
od 06.00 hodin do pátku nebo dne předcházejícímu svátku do 17.00 hodin.
Zvláštní režim platí pro 6 parkovacích míst u prodejny COOP a lékárny –
zde je možné zaparkovat i v pracovní dny, ale pouze na omezenou dobu dle
dopravního značení a s využitím parkovacích hodin umístěných za předním
sklem parkujícího vozidla.
Parkovací režim je platný od 1. 12. 2017.
Nové parkovací karty se budou vydávat na Úřadu městyse Jince
od 1. listopadu 2017.
DRUH PARKOVACÍCH KARET:
1.
parkovací karty pro osoby s trvalým pobytem v dané oblasti;
2.
parkovací karty pro objekt vojenské ubytovny (do kolaudace nového
parkoviště Armády ČR pod tenisovými kurty, nejpozději do konce roku
2018);
3.
parkovací karty na vozidla určená k podnikání;
4.
parkovací karty s omezenou dobou platnosti.
O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY MŮŽE POŽÁDAT:
ad 1) fyzická osoba s trvalým pobytem v dané oblasti;
ad 2) provozovatel vojenské ubytovny;
ad 3) právnická nebo fyzická podnikající osoba se sídlem podnikání nebo
provozovnou v dané oblasti;
ad 4) fyzické osoby bez trvalého pobytu či sídla v dané oblasti pro povolení
jednorázového parkování, a to po omezenou dobu (propůjčují jednotlivá
společenství vlastníků bytových jednotek).
ŽADATEL MUSÍ MÍT PRÁVNÍ VZTAH K VOZIDLU, pro které je karta
vystavována:
 je vlastníkem vozidla;
 užívá vozidlo na základě leasingové smlouvy;
 je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého
užívání zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o
užívání služebního vozidla k soukromým účelům.

VÝDEJ PARKOVACÍCH KARET:
Karty vystavuje na základě ústní žádosti a předložených dokladů Úřad městyse
Jince s tím, že právnické a fyzické podnikající osoby platí za vydání parkovací
karty částku 200 Kč včetně DPH.
K VÝDEJI KARTY SE PŘEDKLÁDÁ:
Osoby s trvalým pobytem – platný občanský průkaz s uvedením trvalého
pobytu v dané oblasti (cizinci platný osobní průkaz a průkaz o povolení
k pobytu);
Podnikatelské subjekty – výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list,
platný doklad o adrese provozovny.
Doklad o právním vztahu k vozidlu:
 technický průkaz vozidla - TP (žadatel je vlastníkem vozidla);
 kopii TP a originál osvědčení o registraci + originál leasingové nebo
úvěrové smlouvy;
 TP (resp. kopie TP + osvědčení o registraci), potvrzení zaměstnavatele
o svěření vozidla do soukromého užívání žadatele.
PLATNOST PARKOVACÍ KARTY:
 parkovací karta dle bodu 1 a 3 platí po dobu trvání právního vztahu
k nemovitosti v dané oblasti a současně právního vztahu k vozidlu,
pro které je karta určena;
 parkovací karta dle bodu 2 a 4 je platná po dobu, která je vyznačena
na parkovací kartě.
Všechny vydané parkovací karty se zapisují do seznamu
Seznam platných parkovacích karet s uvedením SPZ bude uveřejněn na
webových stránkách městyse. Změny a případné výjimky z těchto zásad
schvaluje Rada městyse Jince.
Platná parkovací karta nezakládá právo na volné parkovací místo.
V Jincích dne 15. 10. 2017

RSDr. Josef Hála v. r.
starosta městyse

