Usnesení Rady města Plzně
Číslo RMP: 111
Datum konání RMP: 28. 6. 2018

Označení návrhu usnesení: NámN/2

č. 843

I.

Bere na vědomí

1. Důvodovou zprávu ve věci implementace carsharingu do přístupu k parkovacím
kapacitám.
2. Nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze
místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (dále jen
Parkovací řád), ve znění pozdějších předpisů.
3. Vyhlášku statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství ve znění pozdějších předpisů.
4. Přílohu č. 4 Statutu města Plzně (Zásady pro vydávání právních předpisů).
5. Usnesení komise pro dopravu RMP č. 9/2018 ze dne 7. 6. 2018.
II.

Schvaluje

1. Požadavky na poskytovatele carsharingu v rámci
a) oblastí města vymezených v Parkovacím řádu a
b) ostatní uliční sítě (sítě místních komunikací),
které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení.
2. Oprávnění registrovat jménem města vozidla poskytovatelů carsharingu splňujících
požadavky dle odst. 1 (dále jen uznaný poskytovatel) prostřednictvím organizátora
statické dopravy, spol. PMDP, a. s. s tím, že
a) oprávnění k stání v oblastech vymezených dle čl. 2 odst. 1 nařízení Parkovací řád se u
každého tohoto vozidla prokazuje registrační značkou umístěnou na předepsaných
místech vozidla a
b) oprávnění k stání na místech vyhrazených uznanému poskytovateli se u každého
tohoto vozidla prokazuje registrační značkou umístěnou na předepsaných místech
vozidla nebo identifikační kartou vozidla uznaného poskytovatele umístěnou viditelně
a čitelně za předním sklem vozidla;
(dále jen registrovaná vozidla carsharingu). Vzor identifikační karty vozidla uznaného
poskytovatele stanoví organizátor statické dopravy.
3. Cenu za nejvýše 24 hod. stání registrovaného vozidla carsharingu na komunikacích
vymezených v čl. 2 odst. 1 Parkovacího řádu ve výši 1,00 Kč.
4. Věcný záměr změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v osvobození
uznaných poskytovatelů carsharingu, splňujících požadavky dle odst. 1, od místního
poplatku za vyhrazené parkovací místo (čl. 7 – Osvobození a úlevy této vyhlášky).

Martin Z r z a v e c k ý
primátor města Plzně
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Ukládá

tajemníkovi MMP
1. Informovat organizátora statické dopravy, spol. PMDP, a. s., Městskou policii Plzeň a
příslušné složky MMP o přijatém usnesení.
Termín: 30. 9. 2018
Zodpovídá: Ing. Kozohorský
2. Předložit orgánům města Plzně návrh změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, dle
bodu II. odst. 4 tohoto usnesení.
Termín: 31. 12. 2018
Zodpovídá: Ing. Vítová
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