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Nařízení města č. 2/2010

které upravuje parkování vozidel na území města Vyšší Brod na
parkovištích zřízených na pozemcích ve vlastnictví Města Vyšší Brod

Rada Města Vyšší Brod se na svém zasedání dne 26.7.2010 usnesením č. IV7 usnesla na
základě § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písmo dl zákona č. 12812000 Sb. o obcích
/obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízenÍ.



ČI. I.

Rozsah působnosti

Toto nanzení upravuje parkování vozidel na území města Vyšší Brod na parkovištích
zřízených na pozemcích ve vlastnictví Města Vyšší Brod.

ČI. II.

Parkování

Pro parkování vozidel jsou zřízeny tyto druhy parkovišť:

1. Parkoviště pronajatá na p. p. č. 394/3, 1421/4 k. ú. Vyšší Brod slouží k parkování vozidel
nájemců, vozidel jejich návštěvníků, případně veřejnosti bezúplatně nebo za úplatu.

2. Parkoviště ve správě Města Vyšší Brod:

a! Parkoviště určená pro parkování za úplatu na p. p. č. 1749/1 /náměstí/ a p. p. č. 1402 u č. p.
120 k. ú. Vyšší Brod jsou osazena parkovacími automaty. Oblast parkování je označena
příslušnými dopravními značkami.

Cena za parkování osobních automobilů byla schválena Radou Města Vyšší Brod, usnesením
č. IV5 ze dne 22. 12. 2008 a činí 10,- Kč za každou započatou hodinu parkování. Cena za
parkování autobusů byla schválena Radou Města Vyšší Brod usnesením č. IV3 ze dne 10. 5. 2010
a činí 50,- Kč za každou započato u hodinu. Veškerá pravidla pro parkování, včetně doby, kdy je
parkování zpoplatněno, jsou uvedena v instrukcích na všech parkovacích automatech. Parkování
je povoleno po zakoupení stvrzenky /vydané park. automatem/, která musí být po celou dobu
pobytu vozidla na parkovišti umístěna viditelně za čelním sklem pro možnost kontrol.

Parkování na parkovištích osazených parkovacími automaty je možné též s použitím
parkovací karty, vydávané Městem Vyšší Brod. Parkovací kartu může získat občan starší 18 let
s trvalým bydlištěm ve Vyšším Brodě, který je vlastníkem nebo provozovatelem osobního
automobilu, za jednorázový poplatek 100,- Kč, který byl schválen Radou Města Vyšší Brod
usnesením č. 11/6ze dne 8. 12. 2008.

Obdobnou parkovací kartu si mohou zakoupit i další občané ČR starší 18 let bez ohledu na
bydliště, kteří jsou vlastníci nebo provozovatelé osobního automobilu za jednorázový poplatek
500,- Kč, který byl schválen Radou Města Vyšší Brod usnesením č. lI/6 ze dne 8. 12. 2008.

V obou případech trvá platnost karet 1 kalendářní rok.

Karta obsahuje podrobné poučení kjejímu použití. Karta musí být po celou dobu užívání
parkoviště viditelně umístěna za předním sklem.
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ČI. nr,

Zrušující ustanovení

Zrušuje se nařízení města Č. 1/2010.

ČI. IV.

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
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paedÓr. Josef Pechlát
V místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce: 27.7.2010
Sejmuto z úřední desky: 4t. ti. ,t{)IO

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 27.7.2010
Sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Pořadové číslo zveřejnění: cf, J gIlO
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