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1/2019 

NAŘÍZENÍ, 

kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace 

nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou 

v souladu s cenovými předpisy 
 

Rada města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne 15.07.2019 usnesla 

(usnesení č. 940/2019) vydat na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

Toto nařízení za účelem organizování dopravy na území statutárního města České Budějovice 

vymezuje oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky označené příslušnou dopravní značkou podle jiného právního předpisu užít k stání silničního 

motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. 

Čl. 2 

Vymezené oblasti 

Pro účely tohoto nařízení se na území města České Budějovice vymezují zpoplatněné oblasti, 

a to v ohraničení stanoveném v příloze č. 1 tohoto nařízení (dále jen „vymezené oblasti“). Ve 

vymezených oblastech lze místní komunikace či jejich úseky určené v přílohách č. 2 a č. 3, označené 

příslušnou dopravní značkou podle jiného právního předpisu, užít k stání silničního motorového 

vozidla výlučně za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a to za podmínek dále 

stanovených. 

Čl. 3 

Návštěvnická stání 

(1) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, stanovené v příloze č. 2 tohoto nařízení, 

lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na 

dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin (dále také jako „návštěvnická stání“). 

(2) Za účelem návštěvnického stání lze využít i místní komunikace nebo jejich určené úseky 

stanovené v příloze č. 3 (abonentní a rezidentní stání), a to za podmínky provedení úhrady sjednané 

ceny pomocí virtuálních parkovacích hodin, tj. prostřednictvím příslušného webového rozhraní, 

příslušné aplikace pro mobilní telefony či jiných elektronických informačních systémů určených 

Magistrátem města České Budějovice.  

Čl. 4 

Abonentní a rezidentní stání 

Místní komunikace nebo jejich určené úseky, stanovené v příloze č. 3, lze užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla 

a) provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle příslušného 

právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v příslušné vymezené oblasti (dále také 

jako „abonenti“), 

b) fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v příslušné 

vymezené oblasti (dále také jako „rezidenti“). 



Čl. 5 

Bezplatné stání mimo provozní dobu 

Místní komunikace nebo jejich určené úseky dle čl. 3 a 4 lze mimo stanovenou provozní 

dobu parkovacích zón užít bezplatně. 

Čl. 6 

Způsob placení ceny stání 

(1) V případech podle čl. 3 se sjednaná cena platí na celou dobu stání prostřednictvím 

parkovacího automatu, prostřednictvím příslušné automatické pokladny při stání na parkovištích 

s automatickým závorovým systémem, anebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin, 

kterými se rozumí příslušné webové rozhraní, příslušná aplikace pro mobilní telefony či jiné 

elektronické informační systémy určené Magistrátem města České Budějovice. 

(2) V případech podle čl. 4 se sjednaná cena platí zakoupením elektronického parkovacího 

oprávnění na základě žádosti podávané na registračních místech určených Magistrátem města České 

Budějovice, a to poté, co žádající osoba prostřednictvím příslušných dokladů prokáže Magistrátu 

města České Budějovice, že splňuje podmínky vyplývající z čl. 4. 

Čl. 7 

Způsob prokazování zaplacené ceny stání 

(1) V případech dle čl. 3 se zaplacení sjednané ceny stání prokazuje prostřednictvím 

registrace registrační značky daného vozidla provedené na parkovacím automatu nebo pomocí 

virtuálních parkovacích hodin, tj. prostřednictvím příslušného webového rozhraní, příslušné 

aplikace pro mobilní telefony či jiných elektronických informačních systémů určených Magistrátem 

města České Budějovice. 

(2) V případech dle čl. 4 se zaplacení sjednané ceny stání prokazuje prostřednictvím 

registrace registrační značky daného vozidla v rámci příslušného elektronického informačního 

systému určeného Magistrátem města České Budějovice, a to na podkladě udělení elektronického 

parkovacího oprávnění dle čl. 6 odst. 2. 

Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

Ke dni účinnosti tohoto nařízení se zrušují:  

a) nařízení statutárního města České Budějovice č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017, kterým se 

vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich 

určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s 

cenovými předpisy, 

b) nařízení statutárního města České Budějovice č. 6/2017 ze dne 27. 11. 2017, o změně 

nařízení č. 4/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za 

cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.  

Čl. 9 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2019. 

 

 

 Ing. Jiří Svoboda, v. r. Ing. Ivo Moravec, v. r. 
 primátor města náměstek primátora 

 


