Nařízení města Český Krumlov č. 9 / 2003
Platnost od: 8. 9. 2003

Počet stran: 3

Účinnost od: 1. 1. 2004

Počet příloh: 0

9
N AŘ Í Z E N Í
ze dne 14. července 2003,
o placeném stání na místních komunikacích
Rada města Český Krumlov se usnesla
dne 14. 7. 2003 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.
Článek 1
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
(1) Toto nařízení se vydává za účelem
organizování dopravy a pro zajištění optimálního využití parkovacích kapacit na území města Český Krumlov pro jeho obyvatele
i návštěvníky.
(2) Na území města Český Krumlov se
vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k:
a) stání silničního motorového vozidla v
obci na dobu časově omezenou, nejvýše
však na dobu 24 hodin,
b) stání silničního motorového vozidla
provozovaného právnickou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,1 která má sídlo nebo
provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo
k stání silničního motorového vozidla fyzické
osoby, která má místo trvalého pobytu ve
vymezené oblasti obce,
(dále jen „placené stání“) a stanoví se
způsob placení sjednané ceny a způsob
prokazování jejího zaplacení.
(3)
a) „Abonent“ je právnická nebo fyzická
osoba s předplaceným stáním vozidla, pro1

zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

vozovaného za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu,1 která má sídlo nebo provozovnu v oblasti vymezené v
článku 4 odst. 2) tohoto nařízení,
b) pojmem „rezident“ se rozumí fyzická
osoba, která má místo trvalého pobytu v
oblasti vymezeně v článku 4 odst. 2) tohoto
nařízení.
Článek 2
OBLASTI PLACENÉHO STÁNÍ
(1) Placené stání je možno zřídit na všech
místních komunikacích na území města
Český Krumlov, nebude-li tím ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích a jiný veřejný zájem
(2) Místní komunikace nebo jejich úseky,
které lze užít k placenému stání, se vymezuji
takto:
a) „MODRÁ ZÓNA“ (203 stáni)
Ulice T. G. Masaryka od ZŠ k ul. Chvalšinská, ulice Špičák, třída Míru od křižovatky
s ul. Latrán k ul. Serpentina, 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.
b) „ZELENÁ ZÓNA“ (57 stáni)
Ulice T. G. Masaryka před poliklinikou a
lékárnou, vymezená část parkoviště U Luny,
vymezená část ulice Pivovarské u Kláštera,
vymezená část ulice Rooseveltovy od odbočky na Dolní náměstíčko k Objížďkové
ulici, ulice Linecká u hotelu Gold.
c) „ŽLUTÁ ZÓNA“ (68 stáni)
Parkoviště na Objížďkové ulici u čerpací
stanice
Článek 3
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DOBA A CENY PLACENÉHO STÁNÍ
(1) V oblastech dle článku 2 odst. 2 písm.
b) „ZELENÁ ZÓNA“ a dle článku 2 odst. 2
písm. c) „ŽLUTÁ ZÓNA“ jsou denně v době
8.00 - 19.00 hodin ceny placeného stání
stanoveny takto:
DO 30 MINUT
NEJVÝŠE 5 KČ
PRVNÍ HODINA NEJVÝŠE 15 KČ
KAŽDÁ DALŠÍ HODINA NEJVÝŠE 30 KČ
(2) Sjednaná cena se platí v hotovosti
prostřednictvím samoobslužného automatu
nebo u obsluhy. Po zaplacení je vydán lístek
s vyznačením časového údaje doby parkování (parkovací lístek).
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19:00 - 8:00 hodin oprávněni k stání pouze
držitelé parkovacích karet („A“, „R“)
(5) Parkovací karta opravňuje jejího držitele ke stání v zónách, nezaručuje nárok na
konkrétní místo. Na vydání parkovací karty
není právní nárok.
(6) Parkovací karty jsou přenosné pouze
mezi vozidly, jejichž SPZ jsou na kartě uvedeny.
(7) Cena parkovací karty se platí předem
v hotovosti v pokladně či bezhotovostním
převodem na účet.
(8) Parkovací karta obsahuje: označení
„A“ nebo „R“, evidenční číslo karty, doba
platnosti, razítko MÚ, podpis a datum vystavení, SPZ vozidla (vozidel).

Článek 4
PARKOVACÍ KARTY
(1) Parkovací karta opravňuje držitele k
placenému stáni ve smyslu článku 1 odst. 2)
písm. b) tohoto nařízení.
(2) O vydání parkovací karty muže požádat pouze právnická či fyzická osoba mající
sídlo nebo provozovnu nebo trvalé bydliště 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 křižovatce u Porákova mostu), Kájovská, Kaplička
(od Objížďkové k Horní), Klášter, Klášterní,
Kostelní, Latrán, Linecká, Masná, tř. Míru
(od Chvalšinské ke křižovatce s ul. T. G.
Masaryka a č. p 183), Na Fortně, Na Ostrově, Na stráni, Nad schody, nám. Svornosti,
Nové Město, Panenská, Panská, Parkán,
Pivovarská, Plešivecká (od Plešiveckého
nám. k č. p. 116), Plešivecké nám., Po vodě,
Radniční, Rooseveltova.. Rybářská, Serpentina, Soukenická, Šatlavská, Široká, Špičák,
T. G. Masaryka (vč. pod poliklinikou), Tavírna, U Luny, U Vltavy, V Jámě, Věžní, Za
soudem, Zámecké schody, Zámek.
(3) Parkovací karta se vydává na kalendářní rok nebo jeho část.
(4) Parkovací karty lze užit k placenému
stání na místech:
a) V oblasti dle článku 2 odst. 2 písm. a) –
„MODRÁ ZÓNA“ - jsou denně v době 0:00 24:00 hodin oprávněni k stání pouze držitelé
parkovacích karet („A“, „R“)
b) V oblastech dle článku 2 odst. 2 písm.
b) „ZELENÁ ZÓNA“ a c) - jsou denně v době

Článek 5
PARKOVACÍ KARTA PRO REZIDENTY
(1) O vydání parkovací karty „R“ může
požádat pouze fyzická osoba s trvalým pobytem v oblasti dle článku 4 odst. 2)
(2) Cena parkovací karty „R“:
a) za 1. kartu žadatele: 365 Kč ročně nebo 200 Kč pololetně
b) za 2. a další kartu téhož žadatele nebo
dalšího žadatele sdílejícího s 1. žadatelem
stejnou bytovou jednotku: 2 000 Kč ročně
nebo 1 200 Kč pololetně nebo 600 Kč čtvrtletně
(3) Trvalý pobyt dokládají žadatelé platným občanským průkazem a konkrétní užívanou bytovou jednotku nájemní smlouvou,
vyúčtováním služeb nebo potvrzením od
vlastníka nemovitosti čí bytu.
(4) Skutečnost, že žadatel je provozovatelem vozidla, doloží technickým průkazem
nebo smlouvou se zaměstnavatelem k použití služebního vozidla pro soukromé potřeby
či jiným pověřením k užití služebního vozidla.
Článek 6
PARKOVACÍ KARTA PRO ABONENTY
(1) O vydání parkovací karty „A“ může
požádat pouze právnická či fyzická osoba se
sídlem nebo provozovnou v oblasti dle článku 4 odst. 2).
(2) Cena parkovací karty „A“:
a) za 1. kartu žadatele: 3 650 Kč ročně
nebo 1 900 Kč pololetně nebo 1 000 Kč
čtvrtletně
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b) za 2. a další kartu téhož žadatele: 7
300 Kč ročně za nebo 3 800 Kč pololetně
nebo 2 000 Kč čtvrtletně
(3) Adresu sídla nebo provozovny prokazuje žadatel některým z těchto dokladů nabývacím dokladem k nemovitosti, nájemní
smlouvou, výpisem z obchodního rejstříku
nebo živnostenským oprávněním.
Článek 7
ZPŮSOB PROKAZOVÁNÍ ZAPLACENÍ
SJEDNANÉ CENY
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje
umístěním parkovacího lístku vydaného automatem nebo obsluhou nebo parkovací
karty na viditelném místě za čelním sklem
vozidla tak, aby byl zvnějšku vozidla viditelný
celý text na lícové straně tohoto dokladu s
vyznačením jeho časové platnosti.
Článek 8
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
(1) Předplatitelské karty vydává Městský
úřad Český Krumlov.
(2) Město Český Krumlov muže provozováním placeného stání včetně vybírání stanovené ceny pověřit další fyzickou nebo
právnickou osobu.
Článek 9
DOHLED A SANKCE
Na dodržování tohoto nařízení dohlíží
Městská policie Český Krumlov a Městský
úřad Český Krumlov - Odbor dopravy a silničního hospodářství.
Porušení ustanovení tohoto nařízení se
postihuje podle zvláštních právních předpisů.
Článek 10
ÚČINNOST
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2004.

JUDr. František Mikeš, v. r.
starosta
Miloš Michálek, v. r.
místostarosta
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