
MĚSTO HAVLĺČKŮV BROD

NAŘÍZENĺ MĚSTA HAVLĺČKŮV BROD

Č. 8/2021

jímž se vymezujĺ oblasti města, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu

Rada města Havlíčkův Brod na svém zasedání dne 25. října 2021 usnesením č. 596/21 schválila na základě

ustanovení 523 odst. 1, písm. a), zákona č. 13/1 997 Sb.1 o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších

předpisů, a v souladu s 511 a 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve zněni

pozdějších předpisů, toto nařízeni:

Článek I

Vymezení oblastí města

1. K stání silničního vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za cenu sjednanou

v souladu s cenovými předpisy1) jsou ve městě určeny tyto úseky místních komunikací, kde platba je

realizována pomocí parkovacího automatu:

a) parkoviště na Havlíčkově náměstí
b) parkoviště v Trčkově ulici
c) parkoviště na Smetanově náměstí
d) dolní parkoviště u plaveckého bazénu
e) parkoviště na Kalinové nábřeží
f) parkoviště Jihlavská
g) parkoviště Bělohradská
h) parkoviště v ulici Stáflova
i) parkoviště v ulici Boženy Němcové
j) parkoviště v ulici Na Valech
k) parkoviště Havlíčkova
I) parkoviště Husova
m) parkoviště Na Ostrově
n) parkoviště Žižkova

2. K stání silničního vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, za cenu sjednanou

v souladu s cenovými předpisy1) jsou ve městě určeny tyto úseky místních komunikaci, kde platba je

realizována pomocí mincovního terminálu:

a) parkoviště Nádražní - u dopravního terminálu
b) parkoviště Nádražní — u polikliniky
c) parkoviště v ulici Sídliště Pražská
d) parkoviště Svatovojtěšská
e) parkoviště Smetanovo náměstí
f) parkoviště v ulici Horní
g) parkoviště v ulici Pražská



Nařízení města Havlíčkův Brod č. 812021, jímž se vymezují oblasti města, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu

h) parkoviště Dobrovského
i) parkoviště v ulici P. F. Ledvinky
j) parkoviště Beckovského
k) parkoviště v ulici Pobřežní

3. Vymezený úsek místní komunikace (dále jen parkoviště) je označen příslušnou dopravní značkou podle

zvláštního právního předpisu2>.

Článek 2

Placení sjednané ceny

1. Parkoviště podle článku 1, odst. 1. a 2. tohoto nařĺzeni lze užít ke stání silničních vozidel pouze po zaplaceni

sjednané ceny dle provozního řádu parkoviště.

2. Sjednaná cena sev případě parkování na parkovišti podle článku 1, odst.1. platí:

a) prostřednictvĺm parkovacích automatů

b) prostřednictvím krátké textové zprávy SMS nebo jiné aplikace v mobilním telefonu

c) zakoupením roční parkovací karty, kterou po zaplaceni sjednané ceny vydává odbor dopravy Městského

úřadu v Havlíčkově Brodě.

3. Sjednaná cena se v případě parkováni na parkovišti podle článku 1, odst. 2. platí:

a) vhozením příslušného obnosu minci do mincovního terminálu, není vydáván parkovací lístek

4. Vlastni způsob úhrady je stanoven v provozním řádu jednotlivého parkoviště.

Článek 3

1. Zaplacení sjednané ceny se prokáže umístěním platného parkovacího lístku nebo platné parkovací karty Po

celou dobu stání silničního vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje

uvedené na tomto dokladu čitelné zvnějšku vozidla. V připadě zaplacení parkovného v mincovním terminálu,

je údaj o zaplacení parkovného uveden na zobrazovací jednotce terminálu.

2. Řidič motocyklu nebo vlastník přípojného vozidla uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe a

v případě kontroly se prokáže zaplacením parkovného předložením platného dokladu.

3. Za přípojná vozidla je jejich vlastník povinen zaplatit bez ohledu, zda vozidlo je či není připojeno k silničnímu

motorovému vozidlu příslušnou sazbu parkovného.

4. V případě platby pomocí zprávy SMS je řidič povinen uchovat odpovědní zprávu SMS s unikátním kódem a

v případě kontroly se ji prokázat.

Článek 4

Přechodné ustanovení

Parkovací karty vydané do dne účinnosti tohoto nařízení se po dobu jejich platnosti považují za karty podle článku

2. tohoto nařízeni.
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Článek 5
Závěrečné ustanovení

1. Dohled nad dodržováním tohoto nařízeni provádí Městská policie Havlíčkuv Brod.
2. Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisu3.

Článek S
Zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se nařízení města Havlíčkuv Brod Č. 212021, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stáni vozidla za sjednanou cenu ze dne 17.5.2021.

Toto nařízeni nabývá účinnosti: 1. prosince 2021

Článek 7
Účinnost

1“‘ladimír Slávka

místostarosta

Zveřejněno dle
FodaC ‚is~o ~U42.~1Á
Datum vyvěšeni ..2e..&.2~1‘\
Datum sejmutí J..A~\.2Q~- ‚4~‘..
Podpis Mon4ke.Š0UPa10V4 t;.‘*.

477 ‚—~‘

Mgr.

starosta

Zbyněk Stejskal

místostarosta

Bc. L‘bor Honzárek

místostarosta

VYDÁVÁ MĚSTO HAVLíČKŮV BROD

„ zákon Č. 526/1990 Sb., a ~nách, ve zněni pozdějších předpisu

“zákon Č. 361/200 Sb. a provozu na pozeninich komunikacích, ve zněn, pozdě;šich předpisu a vyhláška Ministerstva dopravy a spojů Č. 30/2001 Sb a pravidlech provozu na pozamnich
komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů
» např zákon Č. 25012016 Sb o odpovědnosti za přestupky a rizom anich ve zoom pozdejšich předpisu, 5 tla, zákona Č. 553/1991 Sb o obecní polici vs znáni pozdějších předpisů
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