Nařízení města Boskovice č. 3/2016
o zpoplatněném stání motorových vozidel
Rada města Boskovice se na své schůzi č. 34 konané dne 28. 6. 2016 usnesla vydat na základě
§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města.
Článek 1
Základní ustanovení
V zájmu regulace dopravy v klidu, s ohledem na zajištění maximálního využití parkovacích
kapacit, se upravuje placené stání osobních automobilů, jejich modifikací a jednostopých
motorových vozidel (dále jen „silničních motorových vozidel“) ve vymezených částech
a na vymezených komunikacích města Boskovice, včetně způsobu placení ceny, způsobu
prokazování jejího zaplacení a doby zpoplatnění.
Článek 2
Předmět nařízení
Tímto nařízením se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu
se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, užít
k stání silničního motorového vozidla za stanovenou cenu ve stanovené provozní době.
Článek 3
Všeobecná ustanovení
1.
Zpoplatněné stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích je označeno
svislými dopravními značkami IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ dle vyhlášky
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2.
Na místech s režimem zpoplatněného stání silničních motorových vozidel musí být vyznačena
provozní placená doba, výše ceny za parkování a způsob zpoplatnění.

3.
Zaplacení stanovené ceny za stání se prokazuje dokladem o zaplacení nebo předplatitelskou
parkovací kartou, které musí být po dobu stání silničního motorového vozidla umístěny na
viditelném místě za předním sklem tak, aby bylo možno kontrolovat časové údaje. Povinnost
umístění parkovací karty za předním sklem vozidla se nevztahuje na parkování na
parkovištích, kde je vjezd vozidel zabezpečen prostřednictvím magnetické karty.
U jednostopého motorového vozidla se zaplacení stanovené ceny prokazuje přímo u orgánu
dohledu.
4.
Vozidla přepravující zdravotně postižené s označením dle platných právních předpisů mají
na místní komunikaci vyhrazena místa, na kterých jsou od poplatků osvobozena.
Článek 4
Místní komunikace
Pro účely zpoplatněného stání silničních motorových vozidel jsou vymezeny tyto místní
komunikace nebo jejich části:
a) Masarykovo náměstí - označená parkovací místa
b) náměstí 9. května - označená parkovací místa
c) ulice 17. listopadu – parkoviště
d) ulice Bezručova – parkoviště
Článek 5
Provozní doba
a) Masarykovo náměstí - označená parkovací místa
Provozní doba:

pondělí - pátek 07.00 - 18.00 hodin
sobota

07.00 - 12.00 hodin

b) náměstí 9. května - označená parkovací místa
Provozní doba:

pondělí - pátek

7.00 - 18.00 hodin

c) ulice 17. listopadu - parkoviště
Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota

7.00 - 18.00 hodin
07.00 - 12.00 hodin

d) ulice Bezručova – parkoviště
Provozní doba:

pondělí – pátek
sobota

08.00 - 16.00 hodin
08.00 - 12.00 hodin

Článek 6
Zrušující ustanovení
Zrušuje se nařízení Města Boskovice č. 6/2013, o zpoplatnění stání motorových vozidel ve
znění nařízení Města Boskovice č.4/2007 a nařízení Města Boskovice č. 2/2013.

Článek 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 1.8.2016.

Bc. Hana Nedomová
starostka Města Boskovice

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Ing. Jaromíra Vítková
místostarostka Města Boskovice

Ceník Města Boskovice
za zpoplatněné stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích Města
Boskovice ve vyhrazených místech placeného stání
Rada města Boskovice na svém zasedání dne 28. 6. 2016 usnesením č……….. schválila tento
Ceník Města Boskovice za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
Města Boskovice:
Čl. I
a) Masarykovo náměstí - označená parkovací místa
Cena : první půlhodina
první hodina
každá další započatá hodina

1,-Kč
10,-Kč
20,- Kč

b) náměstí 9. května - označená parkovací místa
Cena : první půlhodina
první hodina
každá další započatá hodina

1,-Kč
10,-Kč
10,- Kč

c) ulice 17. listopadu – parkoviště
Cena : první půlhodina
první hodina
každá další započatá hodina

1,-Kč
10,-Kč
10,- Kč

d) ulice Bezručova - parkoviště
Cena : první půlhodina
první hodina
každá další započatá hodina

1,-Kč
10,-Kč
10,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Autobusy mohou parkovat pouze na místech vyhrazených pro autobusy na parkovišti na ulici
Bezručova.
Čl.II
1. Cena za předplatitelskou parkovací kartu k parkování vozidla pro všechna vyhrazená
místa placeného stání s výjimkou Masarykova náměstí - nepřenosná na RZ:
Platnost parkovací karty :
3 měsíce
6 měsíců
1 rok

Cena v Kč vč.DPH
1309,-Kč
2499,-Kč
4760,-Kč

2. Cena za předplatitelskou parkovací kartu k parkování vozidla pro všechna vyhrazená
místa placeného stání s výjimkou Masarykova náměstí - přenosná na jméno nebo název
firmy :
Platnost parkovací karty :
3 měsíce
6 měsíců
1 rok

Cena v Kč vč.DPH :
1400,-Kč
2700,-Kč
5300,-Kč

3. Předplatitelská parkovací karta platná pouze pro vyhrazená místa placeného stání na
parkovišti na ulici Bezručova - nepřenosná na RZ:
Platnost parkovací karty :
3 měsíce
6 měsíců
1 rok

Cena v Kč vč.DPH
300,-Kč
600,-Kč
1100,-Kč

4. Předplatitelská parkovací karta platná pouze pro vyhrazená místa placeného stání na
parkovišti na ulici Bezručova - přenosná na jméno nebo název firmy:
Platnost parkovací karty :
3 měsíce
6 měsíců
1 rok

Cena v Kč vč.DPH
450,-Kč
800,-Kč
1500,-Kč

5. Předplatitelská parkovací karta platná pouze pro vyhrazená místa placeného stání na
parkovišti na ulici 17.listopadu - nepřenosná na RZ:
Platnost parkovací karty :
3 měsíce
6 měsíců
1 rok

Cena v Kč vč.DPH
300,-Kč
600,-Kč
1100,-Kč

6. Předplatitelská parkovací karta platná pouze pro vyhrazená místa placeného stání na
parkovišti na ulici 17. listopadu - přenosná na jméno nebo název firmy:
Platnost parkovací karty :
3 měsíce
6 měsíců
1 rok

Cena v Kč vč.DPH
450,-Kč
800,-Kč
1500,-Kč

Čl. III
1. Tento ceník je účinný od 1. 8. 2016.

Bc. Hana Nedomová
starostka Města Boskovice

