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 Ceník za stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích 

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

 
Rada města Český Brod v návaznosti na nařízení města, kterým se vymezují oblasti města Český 

Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za 

sjednanou cenu, se na svém zasedání dne 12.12.2018 usnesením č. 433/2018 usnesla vydat tento 

ceník. 

Článek 1 

Předmět úpravy 

1. Rada města vydává v souladu s cenovými předpisy1 Ceník za stání silničních motorových vozidel 

na vymezených místních komunikacích v Českém Brodě. 

2. Ceníkem se provádí k nařízení města, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých 
lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu. 

3.  Provozovatelem systému placeného stání je město Český Brod. 

  
Článek 2 

Ceny za stání (včetně DPH) 

LOKALITA I. 

náměstí Husovo, náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Tyršova, Suvorovova a Krále Jiřího (od náměstí 

po ulici Kollárova) - místa označená pro parkování 

 

A) systém parkovacího automatu na dobu časově omezenou 

do 60 minut                                   5,- Kč 

každý další započatá hodina      20,- Kč 

 

B) parkovací karty 

a) pro neziskové a příspěvkové organizace mající sídlo nebo provozovnu v této lokalitě 

- cena 1. parkovací karty k stání silničních motorových vozidel v lokalitě I. je 1.000,- Kč/rok, 

každá další karta je navýšena vždy o 1.000,- Kč 

b) pro podnikající fyzické a právnické osoby, které mají provozovnu nebo sídlo v této lokalitě  
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- cena 1. parkovací karty k stání silničních motorových vozidel v lokalitě I. je 5.000,- Kč/rok, 

každá další karta je navýšena vždy o 2.000,- Kč 

c) pro fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníky nemovitostí v této lokalitě (neplatí pro 

osoby s trvalým pobytem na úřadu – ohlašovně, pro tyto osoby se parkovací karty 

nevydávají) 

- cena parkovací karty k stání silničních motorových vozidel v lokalitě I. je 2.000,- Kč/rok  

 
Článek 3 

Všeobecné podmínky 

V případě vydání parkovací karty na období kratší než 1 rok se cena dle článku 2 krátí poměrnou 

částkou na započaté měsíce.  

 
Článek 4 

Kontrola  

Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto ceníkem je prováděna podle zvláštních 

právních předpisů2, a to strážníky Městské policie Český Brod.  

 
Článek 5 

Zrušovací ustanovení 

Tímto se ruší ceník vydaný radou města usnesením č. 338/2018 ze dne 24.10.2018. 

 
Článek 6 

Účinnost 

Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019.  

 

V Českém Brodě dne 14.12.2018 

 

 

Bc. Jakub Nekolný v.r.                                                                          Mgr. Tomáš Klinecký v.r. 

 starosta města                 místostarosta města 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2018 

Sejmuto z úřední desky dne: 
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