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 Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění 

schválená radou města k nařízením města Český Brod, kterými 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 souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na nařízení města, kterými 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. 514/2021  usnesla vydat tato pravidla. 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

1. Pravidla pro dlouhodobá parkovací oprávnění (dále jen “Pravidla“) stanoví režim užívání, 
podmínky vydávání a evidenci oprávnění. 

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

 

Článek 2 

Vymezení pojmů a pravomocí 

1. Vydané a aktivované dlouhodobé parkovací oprávnění  je dokladem prokazujícím zaplacení 
sjednané ceny. 

2. Cena dlouhodobého parkovacího oprávnění je stanovena schválenými Ceníky a v souladu s 
cenovými předpisy1 za placené stání silničního motorového vozidla na vymezených místních 
komunikacích uvedených v příloze č. 1 a č. 2. 

3. Dlouhodobé parkovací oprávnění vydává (v úředních hodinách) a eviduje, na základě vyplněné  
a podané žádosti s požadovanými přílohami, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad po 
zaplacení sjednané ceny dle schváleného Ceníku nebo jiná pověřená osoba MěÚ Český Brod.  

 

 

 

 

                                                        
1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
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Článek 3 

Vydávání a platnost dlouhodobého parkovacího oprávnění 

1. Dlouhodobé parkovací oprávnění se vydává v souladu s těmito Pravidly a je vázané na 
registrační značku zaparkovaného motorového vozidla pro konkrétní osobu jejího držitele 
s platností nejvýše na jeden kalendářní rok. 

 
 

Článek 4 

Dlouhodobé parkovací oprávnění 

1. Provozovatelem systému placeného stání je město Český Brod. 

2. Dlouhodobé parkovací oprávnění je hrazeno na pokladně města Český Brod v úředních 
hodinách, bankovním převodem, mobilní aplikací, využitím elektronické platby nebo pomocí  SMS. 
Platební transakce a platnost dlouhodobého parkovacího oprávnění je evidována ve vnitřním 
systému města.   

3. Plátce obdrží potvrzení o platbě do svého komunikačního zařízení a na vyžádání i v tištěné 
podobě. 

4. Dlouhodobá parkovací oprávnění jsou vydávána na základě: 

a) vyplněné žádosti dle přílohy č. 3; 
b) předloženého dokladu o uhrazení požadované ceny dle Ceníků, nebo ověření platby 

v systému; 
c) dokladů o místě trvalého pobytu fyzické osoby – občanský průkaz, doklad o sídle nebo 

provozovně právnické nebo podnikající fyzické osoby – výpis z živnostenského rejstříku; 
d) u neziskových a příspěvkových organizací je nutné předložit doklad o vlastnictví 

motorového vozidla těmito organizacemi;  
e) u vlastníků nemovitostí je nutné předložit doklad z katastru nemovitostí, popřípadě 

rozdělení na bytové jednotky; případně lze ověřit při předložení žádosti náhledem do 
katastru nemovitostí. 

 

Článek 5 

Evidence dlouhodobého parkovacího oprávnění 

1. Evidence dlouhodobého parkovacího oprávění je vedena ve vnitřním systému města, včetně 
žádostí. 

 
 
 
 

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


Město Český Brod 
Odbor 

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 6 

Společná ustanovení 

1. Kontrolou platnosti a oprávněnosti dlouhodobého parkovacího oprávnění je pověřena Městská 
policie Český Brod.  

 
Článek 7 

Zrušovací ustanovení 

1. Tímto se ruší Pravidla pro vydávání parkovacích karet vydaná radou města usnesením č. 
85/2021 ze dne 17.2.2021. 
 

Článek 8 

Účinnost 

Tato pravidla nabývají 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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Příloha č. 1  

SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  

- náměstí Husovo 

- náměstí Arnošta z Pardubic 

- ulice Suvorovova 

- ulice Tyršova 

- ulice Krále Jiřího (od náměstí po ulici Kollárova)  

 

 

 

Příloha č. 2 

SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  

- ulice Pod Velkým Vrchem  

- ulice Slezská  

- ulice Jugoslávská 

- ulice Moravská 

- ulice Bulharská  

- ulice Ruská 

- ulice Slovenská 

- ulice Marie Majerové 

- ulice Lužická 

- ulice Za Svitavkou 

- ulice Za Pilou 

- ulice Klučovská č.p. 779 

- ulice Zborovská 
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Příloha č. 3 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY - vzor  

ŽÁDOST  O  VYDÁNÍ  DLOUHODOBÉHO PARKOVACÍHO OPRÁVNĚNÍ   
v souladu s nařízeními města Český Brod a Pravidly pro vydávání dlouhodobého parkovacího oprávnění schválenými radou města  
 
1. Typ  lokality ⃰   

a) Lokalita I. 

b) Lokalita II. 

 

2. Žadatel ⃰ 

a) vlastník nemovitosti v uvedené lokalitě 

b) sídlo nebo provozovna neziskové nebo příspěvkové organizace v uvedené lokalitě 

c) sídlo nebo provozovna podnikající fyzické nebo právnické osoby v uvedené lokalitě     

d) osoba s trvalým bydlištěm v uvedené lokalitě 

 

jméno a příjmení:........................................................................................................................................................... 

obchodní název firmy:..……........................................................................................................................ .................... 

adresa: trvalé bydliště / sídlo nebo provozovna / č.p. nemovitosti:     

obec: Český Brod, ulice:……………………………………………………………………………………………….........č. p……………….................  

registrační značka vozidla……………………………………………………………………………  

3. Pořadí vydávaného dlouhodobého parkovacího oprávnění ⃰ 

a) první  v pořadí 

b) druhé  v pořadí 

c) další  v pořadí č.: ………… 

 

žádost ze dne:………………………………........……....                           podpis žadatele: ........................................................... 

 
K žádosti předkládám ⃰ 

- doklad o sídle podnikání nebo provozovny  
- doklad o trvalém bydlišti 
- doklad o vlastnictví nemovitosti      
- doklad o vlastnictví motorového vozidla, technický průkaz                                            
- doklad o úhradě ceny  

v hodnotě…………………………..Kč, číslo dokladu:…………………………………. 

⃰ nehodící se škrtněte 
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