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DOPRAVA V KLIDU 

 
• V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu  

v Českém Brodě.  

• Studie zahrnuje analytickou a návrhovou část. 

• V analytické části byly provedeny denní a noční dopravní průzkumy  
a místní šetření, během kterých byl zjištěn aktuální stav dopravy  
v klidu, její organizace a problémy. 

• V návrhové části studie bylo město rozděleno na několik zón,  
ve kterých je navržena regulace a organizace dopravy v klidu  
za účelem zlepšení stavu ve městě. 
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CELODENNÍ PRŮZKUM 

• Celodenní dopravní průzkum byl proveden dne 25. 9. 2014 v době 
7:00 – 18:00. 

 

NOČNÍ PRŮZKUM 

• Noční průzkum dopravy v klidu byl proveden v noci ze 14. 10. 2014 
na 15. 10. 2014 v době 22:30 – 1:00 
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ŘEŠENÁ OBLAST BYLA PRO ÚČELY PRŮZKUMU ROZDĚLENA  
NA 9 ÚZEMÍ 
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SOUČASNÁ ORGANIZACE DOPRAVY V KLIDU 

 

• Část 1 - centrum města, náměstí Husovo, nám. Arnošta z Pardubic a 
ulice Komenského, Kollárova, Šafaříkova, Žižkova.  

• Část 2 - silnice II. třídy, ulice Palackého, Žitomířská, Žižkova, 
Havlíčkova Zborovská, Jana Kouly, Jungmannova a Prokopa Velikého.  

• Část 3 - oblast v okolí nádraží, ulice Krále Jiřího a Klučovská. 

• Část 4 - oblast ulic Rokycanova, Roháčova, Na Cihelně a 28. října. 

• Část 5 - zástavba mezi ulicemi Palackého a Žitomířská, severní část 
mezi ulicemi Žitomířská a Zborovská a dále o zástavbu mezi ulicemi 
Zborovská a Klučovská. 
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STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ZPOPLATNĚNÉHO PARKOVÁNÍ 
• Nařízením města český brod č. 2 a 3/2006 a jejich dodatkem. 

• Zpoplatněné parkování je na náměstí Husovo a náměstí Arnošta z Pardubic 
a parkovišti P+ R v ulici Krále Jiřího. 

• Poplatky jsou vybírány systémem parkovacích automatů nebo parkovacích 
karet. 

 
Doba placeného stání je časově omezena:                                                                                              

• Po – Pá 7:00 – 18:00                                                        

• So 7:00 – 13:00.                                                                           

Ceny placeného stání: 

• do 30 minut 5 Kč, do 60 minut 10 Kč 

• za každou další započatou hodinu 10 Kč 

• celoroční předplatné pro 1 vozidlo 2 500 Kč 

• Karta typu A 2 000 Kč 

• Karta typu B - trvalý pobyt/sídlo100 Kč/500 Kč 
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Cena parkoviště P+R u nádraží : 

• do 24 hodin zdarma, pak za každý den 100 Kč 



ČESKÝ BROD 
královské místo pro život 

www.cesbrod.cz 

  

Český Brod, 2015 

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ 
 

• Pro vyhodnocení průzkumů bylo město rozděleno na jednotlivé zóny. 
Tyto zóny jsou podrobnější než popsané jednotlivé části měst, ale 
shodně respektují charakter jednotlivých částí měst a rozdílný režim 
parkování. 

 

• Každá ulice byla samostatně vyhodnocena a byl u ní zjištěn počet 
parkovacích míst, vypočten průměrný počet vozidel za hodinu, 
průměrná doba stání vozidel, obrátkovost vozidel, průměrná denní 
obsazenost a noční obsazenost. 
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SCHÉMA  
PARKOVACÍCH  
ZÓN 

 

Konkrétní výsledky  
průzkumu v grafech 
jsou zveřejněny  
na webu města. 
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ZJIŠTĚNÉ PROBLÉMY DOPRAVY 
 

• Systém zpoplatněného parkování v centru města 

• Vozidla bez parkovacích karet a platných parkovacích lístků 

• Zastavování na zákazu zastavení, chodníků nebo přechodech  
pro chodce apod. 

• Nedostatek parkovacích míst především v nočních hodinách  
na sídlišti 
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Parkování na chodníku pro chodce v ul. 28. října 
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NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

• Zóna návštěvnického stání 

• Smíšená zóna 

• Zóna rezidentního stání 

• Záchytná parkoviště 

 

Podrobné informace jsou 

zveřejněny na webu města.  
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SCHVÁLENÍ STUDIE A REALIZACE 
 

• Studie projednána komisí dopravy dne 16.2.2015 a doporučena radě 
města  

 

• Rada města dne 11.3.2015 souhlasí s návrhovou částí studie a její 
realizací  
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ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY  
zák. č. 570/1991 Sb. O ŽIVNOSTENSKÝCH ÚŘADECH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
 
 

Obecní živnostenské úřady 
• Jsou jimi odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, a na 

území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských 
částí hlavního města Prahy 

Krajské živnostenské úřady 
• Jsou jimi odbory krajských úřadů,  a na území hlavního města Prahy 

živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy 
 Živnostenský úřad České republiky 
• Dosud nebyl zřízen 
• Do doby zřízení živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho 

působnost ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
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PŮSOBNOST  OBECNÍCH  ŽIVNOSTENSKÝCH  ÚŘADŮ 
 
• Vykonávají činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem 

(zák. č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání ve znění pozdějších 
předpisů) 

• Plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy 
• Plní funkci centrálního registračního místa (CRM) 
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ČINNOSTI V ROZSAHU ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA 
(zák. č. 455/1991 Sb.) 
 
• Přijímá ohlášení živností a žádosti o koncesi (živnostenské oprávnění) 
• Vydává výpisy z živnostenského rejstříku, vydává rozhodnutí o tom, že 

ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik ŽO, o udělení koncese nebo 
zamítnutí koncese 

• Rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění (na žádost 
podnikatele, sankčně, nastanou-li překážky provozování živnosti) 

• Je provozovatelem živnostenského rejstříku (zapisuje do něj údaje) 
• Provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušování 

ustanovení živnostenského zákona 
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DALŠÍ ÚKOLY STANOVENÉ ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY 
 
• Kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem 

podle zákona upravujícího povinné značení lihu 
• Kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků 

podle zákona o spotřebních daních 
• Kontroluje dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků 

podle zákona o spotřebních daních 
• Provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem  

o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.) 
• Provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zák.  

č.  247/2006 sb., O omezení provozu zastaváren v noční době 
• Vykonává podle zák. č.252/1997 Sb., O zemědělství ve znění 

pozdějších předpisů  a usnesení rady města evidenci zemědělských 
podnikatelů 
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FUNKCE  CENTRÁLNÍHO REGISTRAČNÍHO MÍSTA (CRM) 
 
• Přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení podle zákona o správě 

daní a předpisů od osob podnikajících na základě ŽO 

• Přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od 
fyzických osob podnikajících na základě ŽO 

• Přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě   
ŽO vůči zdravotním pojišťovnám 
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STATISTICKÉ ÚDAJE ZA OBŽU ČESKÝ BROD K 31.12.2014  

 
• Počet podnikatelů 4 359 

• Počet živnostenských oprávnění 6 324 

• Počet nově registrovaných podnikatelů 309 

• Počet výpisů z ŽR 687 

• Počet vyrozumění o přerušení či pokračování v živnosti 406 

• Počet rozhodnutí o zrušení ŽO  149 

• Z toho sankčních 60 

• Počet kontrol 126 

• Blokové pokuty 57 v celkové výši 45 700,- Kč 

• Pokuty ve správním řízení 3 v celkové výši 14 000,- Kč 

 

17 



ČESKÝ BROD 
královské místo pro život 

www.cesbrod.cz 

  

Český Brod, 2015 

 
 

18 

 

Děkujeme za pozornost 

 

Ing. Jan Pohůnek 

Ing. Helena Holečková 

 
 


