Pravidla povolení k vjezdu do pěší zóny Městyse Karlštejn
Cílem regulace je zvýšení bezpečnosti chodců v pěší zóně, snížení cirkulace vozidel, hlučnosti
a zlepšení ovzduší v pěší zóně Městyse Karlštejn.
Kdo může na Pěší zónu vjet?
Seznam výjimek je uveden v přiložené tabulce. Jedná se zejména o
• Odůvodněné případy (IZS, KSUS, svatby, stěhování, rodiče dovážející děti do školy,
svoz odpadu, doručovací služba atd.)
• Hosté hotelů a ubytovacích zařízení, které hotel zaregistruje (včetně použití taxi)
• Nájemci vyhrazeného parkovacího stání a další vlastníci parkovacích stání
• Rezidenti, majitelé a nájemci nemovitostí a jim osoby blízké
• Sociální, zdravotní a pohřební služby
• Veřejné instituce
• Zaměstnanci subjektů se sídlem v pěší zóně v den výkonu práce
• Zásobování v časech vyznačených dodatkovou tabulkou
• Osoby trvale hlášené k pobytu v Městysi Karlštejn mimo pěší zónu
•
•

Druhy povolení
Všechna povolení k vjezdu jsou vydávána zdarma
3 druhy povolení vydávaných MÚ: dlouhodobé (1 kalendářní rok), krátkodobé (od 60
minut do 24 hodin, případně na období nejdéle 3 měsíců jdoucích po sobě) a
jednorázové (ubytovaní v zařízeních v pěší zóně, návštěvy a nespecifikované případy
dle rozhodnutí MÚ nebo MP)

Dlouhodobé povolení obdrží například
• Rezidenti, majitelé a nájemci nemovitostí
• Veřejné instituce
• Zaměstnanci subjektů se sídlem v pěší zóně
Krátkodobé povolení obdrží například:
• stěhování
• firmy a fyzické osoby provádějící opravy a údržby
• účinkující a technická obsluha na akcích na hradě nebo v městysi
Jednorázové povolení obdrží například
• ubytovaní v zařízení na pěší zóně
• návštěvy rezidentů, majitelů a nájemců nemovitostí s vyhrazeným parkovacím
místem
• nespecifikované případy dle rozhodnutí MÚ nebo MP
Ubytované osoby
Osoby, které vjíždějí do pěší zóny za účelem ubytování, jsou povinny mít povolení k vjezdu a
umístit jej viditelně ve vozidle. Bez povolení je možný pouze jednosměrný vjezd před
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ubytováním zpravidla na základě voucheru nebo potvrzení rezervace ubytování.
Provozovatelé ubytovacích zařízení předají ubytovaným povolení v jejich
zařízení. Jednorázové povolení platí na dobu ubytování a musí v něm být vyznačen název
ubytovacího zařízení, RZ vozidla, datum vystavení a termín odjezdu. Všechny tyto údaje
vyplní ubytovatel nebo ubytovaný propisovacím perem jakékoliv barvy. Pokud jsou na
povolence škrtnuté nebo jinak odstraněné údaje, je neplatná.
Vydávání povolení
•
•

•

•

•
•
•
•
•

Povolení se vydává jako samostatné povolení k vjezdu a průjezdu konkrétní trasou v
pěší zóně. Povolení k vjezdu musí být po celou dobu, kdy je vozidlo v pěší zóně,
viditelně umístněno za jeho předním sklem tak, aby bylo zcela čitelné.
Povolení vydává od pondělí do pátku Úřad městyse Karlštejn na základě delegované
pravomoci odboru dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun, o víkendu
lze v nespecifikovaných případech získat jednorázové povolení u Městské policie
Karlštejn. Jednorázové povolení obdrží ubytovaní v rámci check in v ubytovacím
zařízení.
Ve zvlášť odůvodněných případech může velitel Městské policie nebo strážník, který
je v předmětnou dobu ve službě, vydat jednorázové povolení v rámci
nespecifikovaných případů (např. státní a diplomatické návštěvy, svatebčané,
pacienti lékařů z pěší zóny apod.).
Povolení k vjezdu se vydává na základě elektronické žádosti. Žádost o krátkodobé
povolení se podává ústně, emailem nebo telefonicky a rozhoduje se o něm bez
odkladu, zpravidla do 2 hodin od přijetí. Žádost o dlouhodobé povolení se provádí
písemně na předepsaném formuláři prostřednictvím webu Městyse Karlštejn.
Rozhoduje se o něm do 48 hodin od přijetí.
Povolení se vydává jako krátkodobé nebo dlouhodobé, nejdéle však na dobu jednoho
kalendářního roku.
Na vydání povolení není právní nárok.
Rezidentům, majitelům a nájemcům nemovitostí, zaměstnancům subjektů se sídlem
v pěší zóně bude vydáno povolení k vjezdu dle počtu vozidel k objektu s uvedením, že
parkování je možné pouze na vyhrazeném místě.
Povolení je nepřenosné a platí pouze na uvedenou RZ nebo číslo popisné po dobu
platnosti uvedenou na povolení.
Návštěvy rezidentů, majitelů nebo nájemců nemovitostí mají vjezd na pěší zónu
povolen pouze v případě, že zaparkují na vyhrazeném parkovacím místě. Rezident,
majitel nebo nájemce nemovitosti je povinen návštěvě poskytnout jednorázové
povolení s vyznačením data návštěvy.

Povolení
Platné povolení obsahuje:
• znak městyse
• nápis "vjezd do pěší zóny (IZ6a přes dopravní značku B11 s dodatkovou tabulkou
E13)"
• RZ nebo název a č.p. objektu, k nimž se povolení vztahuje
• časové omezení platnosti
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•
•
•
•
•

evidenční číslo povolenky
textové vymezení platnosti a počtu vozidel
podpis vydávajícího pracovníka
razítko MÚ
samolepka s hologramem

Kopírování povolení je zakázáno.
Žádost o povolení
Elektronická žádost o povolení k vjezdu do pěší zóny obsahuje:
•
•
•
•
•
•
•

jméno a příjmení (fyzické osoby), nebo název (právnické osoby)
trvalé bydliště, sídlo (právnické osoby)
RZ a typ vozidla
časové vymezení vjezdu
zdůvodnění žádosti
poučení žadatele o jeho povinnostech
datum podání žádosti
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