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Nařízení města Český Brod č. 2/2019 

kterým se vymezují další oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke 
stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu 

 
Rada města Český Brod se na svém zasedání dne 24.4.2019  usnesením  č. 171/2019 usnesla vydat 
na základě § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“) ve znění pozdějších předpisů, a 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 

Předmět úpravy  

1.  V zájmu regulace dopravy vymezujeme lokality města, ve kterých lze místní komunikace užít za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1 a dle schváleného Ceníku č. 2/2019: 

a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 
hodin, 

b) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo  
je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo stání silničního motorového 
vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle 
zvláštního právního předpisu2, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města. 

2.  Místní komunikace, které lze užít způsobem uvedeným v odst. 1 jsou vymezeny v článku 4. 

 

Článek 2 

Způsob placení sjednané ceny  

1. Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy1 a dle schváleného Ceníku č. 2/2019 se platí při 
stání silničního motorového vozidla dle tohoto nařízení následujícím způsobem: 

a) zaplacením ceny za parkovací kartu. 

2. Parkovací karty podle článku 2 odst. 1 písm. a) vydává po uhrazení sjednané ceny odbor dopravy 
a obecní živnostenský úřad města Český Brod. Vydávání a prodej parkovacích karet je 
uskutečňován v rezervačním systému na registru vozidel v úředních hodinách na adrese náměstí 
Arnošta z Pardubic 56, Český Brod v souladu s tímto nařízením a dle schválených Pravidel pro 
vydávání parkovacích karet a schváleného Ceníku č. 2/2019. 

 
 

                                                                 
1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
2 Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 3 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny  

1.  Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy1 a schváleného Ceníku č. 2/2019 při 
stání silničního motorového vozidla dle tohoto nařízení se prokazuje: 

a) platnou parkovací kartou.  

2.  Držitel parkovací karty je povinen při stání silničního motorového vozidla na komunikacích 
uvedených v článku 4 tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky: 

a) parkovací karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem vozidla,  
b) parkovací karta musí být plně viditelná a nesmí být ani částečně zakrytá tónováním skla, 
libovolnými nálepkami nebo jinými předměty, 
c) parkovací karta musí být umístěna lícovou stranou obsahující údaje o zaplacení ceny 
sjednané v souladu s cenovými předpisy, nebo o platnosti parkovací karty směrem ven z 
vozidla tak, aby tyto údaje byly čitelné při pohledu zvenku, 
d) řidič motocyklu,  čtyřkolek nebo automobilů s  otevřenou střechou si parkovací kartu 
ponechá u sebe a na požádání Městské policie Český Brod je povinen parkovací kartu předložit 
ke kontrole. 

 

Článek 4 

Vymezení místních komunikací 

 
LOKALITA II. 

vymezená ulicemi: Pod Velkým Vrchem, Slezská, Jugoslávská, Moravská,  Bulharská, Ruská, 
Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Za Svitavkou, Za Pilou, Klučovská č.p. 779 – místa označená 
pro parkování   

 

provozní doba 

PO - PÁ 08 -  18 hod. 

        
Mimo stanovenou provozní dobu lze užít místní komunikace nebo jejich úseky v této lokalitě 
bezplatně. 
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Článek 5 

Všeobecná ustanovení 

1. Povinnost uhradit stanovenou cenu se nevztahuje: 

a) na vozidla přepravující osobu, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P. Vozidlo musí být 
označeno parkovacím průkazem dle vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích, přílohy č. 13, 

b) na vozidla viditelně označená: Policie ČR, Městská policie Český Brod,  Technické služeby 
města Český Brod s použítím světelného výstražného zařízení dle EN 12352 a TP 66, vozidla 
integrovaného záchranného systému a lékařské pohotovostní služby na dobu nezbytně 
nutnou pro výkon jejich činnosti.  

2. Parkovací karta je možností pro parkování v souladu s nařízením města, nikoliv nárokem na 
zajištění parkovacího místa. Pro další potřeby parkování slouží  vyhrazená parkovací místa.  

3. Místní komunikace vymezené tímto nařízením pro účely placeného stání musí být označeny 
příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu3.  

 

Článek 6 

Kontrola a sankce 

Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením je prováděna podle zvláštních 
právních předpisů4, a to strážníky Městské policie Český Brod. Porušování povinností stanoveným 
tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních předpisů5. 

 

Článek 7 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019.  

 
V Českém Brodě dne  7.5.2019. 

 

Bc. Jakub Nekolný                                                                                 Mgr. Tomáš Klinecký 

 starosta města                       místostarosta města 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

Sejmuto z úřední desky dne: 

                                                                 
3 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
4 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů  
5 Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  
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