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NAŘÍZENÍ 

ze dne 23. února 2004, 

kterým se mění a doplňuje nařízení města č. 9/2003, o placeném stání na místních komuni-

kacích 

 
Rada města Český Krumlov se usnesla 

dne 23. 2. 2004 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 nařízeni. 

Část I 

Nařízení města Český Krumlov č. 9/2003 
se mění a doplňuje takto: 

(1) V článku 2 „OBLASTI PLACENÉHO 
STÁNÍ“ se znění odstavce 2 mění takto: 

 „(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. Chval-

šinská, ulice Špičák, třída Míru od křižovatky 
s ul. Latrán k ul. Serpentina, vymezená část 
parkoviště na Objížďkové ulici u čerpací sta-
nice, vymezená část parkoviště U Luny, vy-
mezená část ulice Pivovarské, ulice Linecká 
u České pojišťovny, ulice Za Soudem, ulice 
Horská, ulice Nad Schody, Plešivecké ná-
městí, Dolní náměstíčko, ulice Po Vodě, uli-
ce Tavírna, vymezená část ulice Roosevel-
tova. 

b) „ZELENÁ ZÓNA“ 
Vymezená část ulice Rooseveltovy od 

odbočky na Dolní náměstíčko k Objížďkové 
ulici, ulice Linecká u hotelu Gold. 

c) „ŽLUTÁ ZÓNA“ 
Vymezená část parkoviště na Objížďkové 

ulici u čerpací stanice, ulice T. G. Masaryka 
před poliklinikou a lékárnou, vymezená část 
parkoviště U Luny, vymezená Část ulice 
Pivovarské u Kláštera“ 

(2) V článku 3 „DOBA A CENY PLACE-
NÉHO STÁNÍ“ se v odstavci 1 mění první 
věta takto: 

 „(1) V oblastech dle čI. 2 odst. 2 písm. b) 
„ZELENÁ ZÓNA“ a dle čl. 2 odst. 2 písm. c)  
„ŽLUTÁ ZÓNA“ jsou v době: pondělí - sobo-
ta 8.00 - 19.00 hodin, neděle 8.00 - 14.00 - 
ceny placeného stáni stanoveny takto:“ 

(3) V článku 4 se znění odstavce 1 mění 
takto: 

 „(1) O vydání parkovací karty může po-
žádat pouze právnická či fyzická osoba ma-
jící sídlo nebo provozovnu nebo trvalé byd-
liště v oblasti města Český Krumlov, kterou 
tvoří ulice a náměstí: 

Dlouhá, Dolní náměstíčko. Fialková (od 
ul. T. G. Masaryka k č. p. 113), Formanská, 
Horní, Horská, Hradební, Chvalšinská (od 
mostu přes Polečnici u č. p. 202 ke křižovat-
ce u Porákova mostu), Kájovská, Kaplická 
(od Objížďkové k Horní), Klášter, Klášterní, 
Kostelní, Latrán, Linecká, Masná, třída Míru 
(od Chvalšinské ke křižovatce s ul. T. G. 
Masaryka a č. p. 183), Na Fortně, Na Ostro-
vě, Na Stráni, Nad Schody, nám. Svornosti, 
Nové Město, Panenská, Panská, Parkán, 
Pivovarská, Plešivecká (od Plešiveckého 
nám. k č. p. 117 ), Plešivecké nám., Po Vo-
dě, Radniční, Rooseveltova, Rybářská, Ser-
pentina, Soukenická, Šatlavská, Široká, Špi-
čák, T. G. Masaryka (vč. úseku pod poliklini-
kou), Tavírna, U Luny, U Vltavy, V Jámě, 
Věžní, Za Soudem, Zámecké Schody, Zá-
mek.“ 

(4) V článku 4 se znění odstavce 4 písm. 
b) mění takto: 

„b) V oblastech dle čI. 2 odst. 2 písm. b)  
„ZELENÁ ZÓNA“ a c) - jsou v době: pondělí 
- sobota 19.00 – 8.00, neděle 14.00 – 8.00 
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hodin oprávněni k stání pouze držitelé par-
kovacích karet („A“, „R“).“ 

(5) V článku 8 se doplňuje odstavec 3 to-
hoto znění: 

„(3) Uvnitř zón stání dle tohoto nařízení 
mohou být stanoveným dopravním značením 
umístěna i stání s odlišným režimem než 
stanovuje toto nařízení.“ 

V ostatním zůstává nařízení města Český 
Krumlov č. 9/2003 beze změny. 

Část lI 

ÚČINNOST 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 5. 
2004. 

 
 
 

JUDr. František Mikeš, v. r. 
starosta  

 
Miloš Michálek, v. r. 

místostarosta 


