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02. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 07. 04. 2021 

Bod pořadu jednání:   
 
18. Návrh Nařízení SML – stání vozidel na místních 
komunikacích 
 

 

Věc:      OZV školské obvody Návrh nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberec 

  
  

Důvod předložení:                               čl.13 odst. 1 písm. s) obecně závazné vyhlášky           
č. 7/2011 (Statut města Liberec) 

Odbor: Kancelář tajemníka 

Zpracoval: Mgr. Pavel Svoboda, tajemník 

Projednáno: Rada MO 22.2.2021  

Předkládá:  Lukáš Pohanka, starosta 

K projednání přizván:  

Předpokládaná doba projednání:    

Počet výtisků: 

 

 

 

 
Návrh usnesení 

 
Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí bez 
připomínek návrh nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel 
na vymezených místních komunikacích ve městě Liberec, a ukládá starostovi informovat 
MML o přijatém usnesení. 
Z: starosta                                                                                                                 T: 04/2021 
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Důvodová zpráva: 
 
Předkládané nařízení na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vymezuje úseky 
místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu sjednanou k stání silničního 
motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na celodenní stání bez přesahu 
předplatného hodin do dalšího kalendářního dne, a nebo na nichž je povoleno stání silničních 
motorových vozidel provozovaných právnickými nebo fyzickými osobami za účelem podnikání, které 
mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla 
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo faktické bydliště nebo je vlastníkem nemovitosti 
ve vymezené oblasti obce.  
 
Předmětné nařízení navazuje na platné nařízení č. 2/2020 o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberci schválené Radou města Liberce dne 14. 7. 
2020 s účinností od 1. 8. 2020, které má nahradit, a to tak, že rozšiřuje ulice a oblasti k stání 
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání 
podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti, nebo k 
stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo faktické 
bydliště nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti, v ulicích Gollova a Jungmannova. 
 
V souladu s ust. čl.13 odst. 1 písm. s) obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 (Statut města Liberec) se 
zastupitelstvo městského obvodu vyjadřuje k obecně závazným vyhláškám a nařízením obce.   
 
Návrh nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích ve městě Liberec, byl předložen k projednání orgánům městského obvodu 
v souladu s ust. čl. 28 Statutu města Liberec prostřednictvím tajemníka úřadu městského obvodu. 
 
 
 
Příloha materiálu: 
 
č. 1 – text návrhu nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Liberec 

 
 
 


