
 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA KARLOVY VARY 
 

 

 
 

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY 
 

č. 10/2022, 
 

 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se 

stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních 

komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád 

upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích 

taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního 

města Karlovy Vary 
 

 

 

 

 

 

 

 

schválena dne 7. 9. 2022 

 

 

účinnost od   19. 10. 2022 



Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary 

č. 9/2022, 

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky 

užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví 

statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami 

pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví 

statutárního města Karlovy Vary 

 

 

 

Zastupitelstvo statutárního města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 7. 9. 2022 usnesením 

č. ZM//187/9/22 usneslo vydat na základě § 21b odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve 

znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 

 

Čl. 1 

Změna obecně závazné vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 5/2015, kterou se stanovují podmínky 

užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního 

města Karlovy Vary a Provozní řád upravující v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na 

stanovištích taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy 

Vary, se mění takto: 

 

Text uvedený v Příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 5/2015 ve znění obecně závazné vyhlášky          

č. 3/2016 a obecně závazné vyhlášky č. 14/2019, SEZNAM STANOVIŠŤ TAXISLUŽBY, ve znění: 

 

„Závodu míru, před nákupním centrem Morava – 2 stání“ 

 

se zrušuje. 

 

 

 

Čl. 2 

Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho 

vyhlášení. 

 

 

 

 

 

 

……………………………........ ……………………………........ 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.  Mgr. Tomáš Trtek  

primátorka 1. náměstek primátorky 

statutárního města Karlovy Vary statutárního města Karlovy Vary 

 

Vyhlášena zveřejněním ve Sbírce právních předpisů dne: 

 

Oznámení o vyhlášení ve Sbírce právních předpisů zveřejněno na úřední desce dne: 

 

Oznámení o vyhlášení ve Sbírce právních předpisů svěšeno z úřední desky dne: 

 

 



 

 

 

SEZNAM STANOVIŠŤ TAXISLUŽBY – příloha č. 1 k OZV č. 10/2022, kterou se mění 

a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Karlovy Vary č. 5/2015, kterou 

stanovují podmínky užívání stanovišť vozidel taxislužby zřízených na místních 

komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary a Provozní řád upravující 

v souladu s místními podmínkami pravidla provozu na stanovištích taxislužby zřízených 

na místních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Karlovy Vary  

 

 
Stanoviště taxislužby       Počet stání  
 

Dr. Davida Bechera – u pěší zóny Zeyerova     3 

Dr. Janatky – před budovou Správy sociálního zabezpečení   2 

Horova ulice – před bistrem Pupík      3  

Mariánskolázeňská – u budovy lázní I.      2 

Nákladní ulice – před budovou horního vlakového nádraží   2 

Sadová - naproti hotelu Winsdor      4 

Varšavská ulice – křižovatka s ulicí Zeyerova    4 

 

 


