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 Ceník č. 7/2021 za stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích 

schválený radou města k nařízení města Český Brod č. 6/2021, kterým se vymezují oblasti města 
Český Brod– Lokalita II, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových 

vozidel jen za sjednanou cenu 

 
Rada města Český Brod v návaznosti na nařízení města Český Brod č. 6/2021, 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 10.11.2021 usnesením  č. 513/2021  
usnesla vydat tento Ceník. 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

1. Rada města vydává v souladu s cenovými předpisy1 Ceník č. 7/2021 za stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Českém Brodě pro Lokalitu II - 
Škvárovna. 

2. Ceníkem č. 7/2021 se provádí nařízení města Český Brod č. 6/2021, 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 II. 

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

A) rezidentní parkování - dlouhodobé parkovací oprávnění (dále jen „oprávnění“) 
a) pro podnikající fyzické a právnické osoby za účelem podnikání podle zvláštního právního 

předpisu2, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města a také pro 
právnické a podnikající fyzické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v této lokalitě 

                                                        
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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- cena 1. oprávnění k stání silničních motorových vozidel v lokalitě II. je 500 Kč/rok/č.p.; 
- každé další oprávnění v lokalitě II. na shodné č.p., shodnou adresu provozovny nebo 

sídla je 5 000 Kč/rok. 
b) pro fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníky nemovitostí v této lokalitě  

- cena 1. oprávnění k stání silničních motorových vozidel v lokalitě II. je 50 Kč/rok/č.p. 
nebo bytovou jednotku na shodném č.p.; 

- cena 2. oprávnění k stání silničních motorových vozidel v lokalitě II. je 500 
Kč/rok/shodné č.p.  nebo shodnou bytovou jednotku; 

- každé další oprávnění v lokalitě II. je 5 000 Kč/rok/shodné č.p. nebo shodnou bytovou 
jednotku. 
 

B) parkovací kotouč (parkovací hodiny) 
- v celé lokalitě je možné parkovat bezplatně s parkovacím kotoučem (parkovacími 

hodinami) max. 2 hodiny.  
 

Článek 3 

Všeobecné podmínky 

V případě vydání dlouhodobého parkovacího oprávnění na období kratší než 1 rok se cena dle 
článku 2 krátí poměrnou částkou na započaté měsíce. Parkovací oprávnění je vázané na registrační 
značku zaparkovaného motorového vozidla. V případě využití elektronické platby, pomocí SMS, 
mobilní aplikaci, bankovním převodem nebo v hotovosti, je tato transakce evidována ve vnitřním  
systému města. Plátce obdrží potvrzení do svého komunikačního zařízení. 
 
 

Článek 4 

Kontrola  

Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto Ceníkem je prováděna podle zvláštních 
právních předpisů3, a to strážníky Městské policie Český Brod. 

  

 
Článek 5 

Zrušovací ustanovení 

Tímto se ruší Ceník č. 10/2019 vydaný radou města usnesením č. 472/2019 ze dne 27.11.2019. 
 

 

 
                                                        
3 Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 6 

Účinnost 

Tento Ceník nabývá účinnosti dne 1.1.2022.  

 
V Českém Brodě dne 10.11.2021 

 

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

 starosta města                   místostarosta města 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  

 

Sejmuto z úřední desky dne: 
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