Nařízení města Boskovice č. …./2019
o zpoplatněném stání silničních motorových vozidel
Rada města Boskovice se na své schůzi č. 23 konané dne 26.11.2019 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 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších přepisů, toto nařízení:
Článek 1
Předmět nařízení
Účelem tohoto nařízení je organizování dopravy na území města a vymezení oblasti města
Boskovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich vymezené úseky užít ke stání
silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, a
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1).
Článek 2
Způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení
1. Sjednaná cena může být uhrazena hotovostní nebo bezhotovostní platbou
v parkovacím automatu nebo platbou pomocí mobilní aplikace ClickPark nebo
zakoupením předplatitelské parkovací karty, kterou vydává provozovatel parkoviště2).
2. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním dokladu o platbě za stání vozidla
nebo předplatitelské parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového
vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje
uvedené na příslušném dokladu o zaplacení nebo na předplatitelské kartě čitelné
z vnější strany vozidla.
Další možností je zadání registrační značky vozidla v parkovacím automatu nebo
v aplikaci ClickPark. V těchto případech nemusí být doklad o platbě za stání vozidla
umístěn za předním sklem vozidla.
3. U silničních motorových vozidel (např. motocykly, tříkolky apod.), u kterých uvedené
viditelné umístění parkovacího lístku či parkovací karty není možné, pokud u nich
nedošlo k zadání registrační značky vozidla v parkovacím automatu nebo v mobilní
aplikaci ClickPark, je řidič zaparkovaného silničního motorového vozidla povinen
doklad o platbě za stání vozidla či parkovací kartu uschovat u sebe po celou dobu stání
tak, aby v případě kontroly úhrady parkovného oprávněnou osobou mohl bezodkladně
jeho předložením prokázat úhradu parkovného.
Článek 3
Vymezení místní komunikace
1. Pro účely zpoplatněného stání silničních motorových vozidel jsou vymezeny tyto
místní komunikace nebo jejich části:
1)
2)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Předplatitelskou parkovací kartu vydává obchodní společnost Služby Boskovice, s.r.o.

a)
b)
c)
d)

Masarykovo náměstí - označená parkovací místa
náměstí 9. května - označená parkovací místa
ulice 17. listopadu - parkoviště
ulice Bezručova - parkoviště.

2. Zpoplatnění stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích je
označeno svislými dopravními značkami IP 13c „Parkoviště s parkovacím
automatem“ dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Na místech s režimem zpoplatněného stání silničních motorových vozidel musí být
vyznačena provozní placená doba, výše ceny za parkování a způsob zpoplatnění.
Článek 4
Provozní doba
Užití místních komunikací a jejich určených úseků je zpoplatněno v následující době:
a) Masarykovo náměstí – označená parkovací místa
Provozní doba:
Pondělí – Pátek
07:00 – 18:00 hod.
Sobota
07:00 – 12:00 hod.
b) náměstí 9. května – označená parkovací místa
Provozní doba:
Pondělí – Pátek

07:00 – 18:00 hod.

c) ulice 17. listopadu – parkoviště
Provozní doba:
Pondělí – Pátek
Sobota

07:00 – 18:00 hod.
07:00 – 12:00 hod.

d) ulice Bezručova – parkoviště
Provozní doba:
Pondělí – Pátek
Sobota

08:00 – 16:00 hod.
08:00 – 12:00 hod.

Článek 5
Zrušující a závěrečná ustanovení
1. Toto nařízení zrušuje Nařízení města Boskovice č. 1/2018 o zpoplatněném stání
silničních motorových vozidel.
2. Toto nařízení města nabývá účinnosti 1.1.2020.

____________________
Ing. Jaroslav Dohnálek
starosta Města Boskovice

____________________
Ing. Lukáš Holík
místostarosta 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 23. zasedání dne 26.11.2019 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

d) ulice Bezručova - parkoviště

1,-Kč
10,-Kč
10,- Kč

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. . Předplatitelská parkovací karta platná pouze pro vyhrazená místa placeného stání na
parkovišti na ulici Bezručova - nepřenosná na RZ:

Platnost parkovací karty :

Cena v Kč vč.DPH

3 měsíce

450,-Kč

6 měsíců

800,-Kč

1 rok

1500,-Kč

2. Předplatitelská parkovací karta platná pouze pro vyhrazená místa placeného stání na
parkovišti na ulici Bezručova - přenosná na jméno nebo název firmy:

Platnost parkovací karty :

Cena v Kč vč.DPH

3 měsíce

600,-Kč

6 měsíců

1200,-Kč

1 rok

2000,-Kč

3. Předplatitelská parkovací karta platná pouze pro vyhrazená místa placeného stání na
parkovišti na ulici 17.listopadu - nepřenosná na RZ:

Platnost parkovací karty :

Cena v Kč vč.DPH

3 měsíce

450,-Kč

6 měsíců

800,-Kč

1 rok

1500,-Kč

4. 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 :

Cena v Kč vč.DPH

3 měsíce

600,-Kč

6 měsíců

1200,-Kč

1 rok

2000,-Kč

Čl. III
1. Tento ceník je účinný od 1.1.2020.

Ing. Jaroslav Dohnálek
starosta Města Boskovice

