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Nařízení města Český Brod č. 14/2019Nařízení města 
Český Brod č. 14/2019 

kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť 
 
Rada města Český Brod se na svém zasedání dne 27. 11. 2019 usnesením č. 447/2019 usnesla 
vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky 
v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tímto nařízením se stanovují maximální ceny za služby parkovišť ve městě Český Brod: 
 parkoviště P+R - ČD,  
 parkoviště P+R v ulici Klučovská. 

 
Článek 2 

Výše maximálních cen 

1) Maximální cena za služby parkovišť činí:  

 doba stání do 12 hodin od příjezdu        10,-Kč 
 doba stání nad 12 hodin, max. však 24 hodin      20,-Kč 
 doba stání za každých dalších započatých 24 hodin   100,-Kč  

2) Maximální cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního 
předpisu1. 

3) Maximální cena za služby zahrnuje přijetí a vydání vozidla, určení místa k jeho stání, vydání 
dokladu o počátku a délce trvání služby a její ceně. 

4) Cena je hrazena prostřednictvím parkovacího automatu.  

 
Článek 3 

Provozní doba  

Provozní doba parkovišť je 24 hodin denně. 

 
 
 
 
                                                           
1 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

http://www.cesbrod.cz/
mailto:cesbrod@cesbrod.cz


Město Český Brod 
 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod    

 
 

 

Město Český Brod | telefon: 321 612 111 | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz | cesbrod@cesbrod.cz 
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

 
Článek 4 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. 

 
V Českém Brodě dne 28.11.2019 

 

Bc. Jakub Nekolný                                                                        Mgr. Tomáš Klinecký 

 starosta města                      místostarosta města 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne: 
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