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3/2009
N AŘ Í Z E N Í
ze dne 15. června 2009,
kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003, o placeném stání na místních komunikacích
Rada města Český Krumlov se usnesla
dne 15. 6. 2009 vydat dle § 11 a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, a na základě § 23 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění, toto nařízení.

parkoviště U Luny, vymezená část ulice Pivovarské u Kláštera, parkoviště před MěÚ v
Kaplické ulici.“
2. V ostatním zůstává nařízení města
Český Krumlov č. 9/2003 beze změny.
ČÁST II.

ČÁST I.
Nařízení města č. 9/2003, o placeném
stání na místních komunikacích, ve znění
nařízení města č. 3/2004, 12/2004, č. 8/2006
a č. 2/2008, se mění a doplňuje takto:
1. V článku 2 „OBLASTI PLACENÉHO
STÁNÍ“ se dosavadní znění odstavce 2 ruší
a nahrazuje tímto zněním:
„(2) Místní komunikace nebo jejich úseky,
které lze užít k placenému stání, se vymezují
takto:
a) „MODRÁ ZÓNA“
Ulice T. G. Masaryka od ZŠ k ul. Chvalšinská, ulice Špičák, třída Míru od křižovatky
s ul. Latrán k ul. Serpentina, vymezená část
parkoviště na Objížďkové ulici u čerpací stanice, vymezená část parkoviště U Luny, vymezená část ulice Pivovarské, ulice Linecká
u České pojišťovny, ulice Za Soudem, ulice
Horská, ulice Nad Schody, Plešivecké náměstí. Dolní náměstíčko, ulice Po Vodě. ulice Tavírna, vymezená část ulice Rooseveltovy.
b) „ZELENÁ ZÓNA“
Vymezená část Rooseveltovy ulice od
odbočky na Dolní náměstíčko k Objížďkové
ulici, ulice Linecká u hotelu Gold, vymezená
část Plešivecké ulice.
c) „ŽLUTÁ ZÓNA“
Vymezená část parkoviště na Objížďkové
ulici u čerpací stanice, ulice T. G. Masaryka
před poliklinikou a lékárnou, vymezená část

ÚČINNOST
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po vyhlášení.
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