Rada města

CENÍK ZA STÁNÍ SILNIČNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
V UHERSKÉM BRODĚ PLATNÝ OD 20.11.2018
Rada města Uherský Brod usnesením číslo 3698/R126/18 ze dne 29.10.2018 schvaluje v souladu s §
23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tento ceník (dále jen „ceník"):
Tabulka A – parkovací automat
1

Sazby za stání silničního motorového vozidla ve zpoplatněné oblasti dle nařízení na dobu časově
omezenou, nejvýše však na 24 hodin
druh zóny

zpoplatnění

časový interval

cena

30 min

10 Kč

60 min

20 Kč

každých dalších 60 min.

30 Kč

120 min

10 Kč

každých dalších 60 min.

10 Kč

Neděle a svátky

---

zdarma

Platba formou SMS

45 min

15 Kč

120 min

10 Kč

každých dalších 60 min.

10 Kč

Sobota, neděle a svátky

---

zdarma

Platba formou SMS

150 minut

15 Kč

den

10 Kč

Sobota, neděle a svátky

---

zdarma

Platba formou SMS

den

15 Kč

Pondělí - Pátek
Zóna 1

Sobota

8:00 - 11:00

Pondělí - Pátek
Zóna 2

Pondělí - Pátek
Zóna 3

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

Zaplacení sjednané ceny dle tabulky A se nevztahuje na držitele průkazu ZTP, ZTP/P a to pouze
v případě parkování vozidel na místech označených příslušným dopravním značením IP12 + O1.

1

Nařízení města uherský Brod č. 1/2018, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (o placeném parkování) ve znění pozdějších předpisů

Tabulka B

Stání nejblíže k

Sazba za stání silničního motorového vozidla
fyzické osoby s trvalým pobytem ve
1
zpoplatněné oblasti dle nařízení

trvalému pobytu dle
přílohy č.2 ceníku

Stání v celé zóně
místa trvalého pobytu

Stání pro zónu 1
zónu 2 a zónu 3
současně

sazba za kalendářní rok a vozidlo
1. vozidlo

300 Kč

800 Kč

1.500 Kč

2. vozidlo

1.000 Kč

není nárok

není nárok

Sazba se hradí na 1 kalendářní rok.
V případě úhrady v průběhu kalendářního roku činí sazba poměrnou část ceny,
vždy počítáno na celé kalendářní čtvrtletí.
Platnost roční parkovací karty končí dnem 31. ledna následujícího roku.

Podmínky pro vydání parkovací karty podle Tabulky B:

1.

Fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu ve zpoplatněné oblasti (dále jen „žadatel“),

/prokazuje se předložením příslušného platného dokladu totožnosti/.
2.

Jeden žadatel splňující podmínky uvedené v bodě 1 má nárok dle Tabulky B maximálně na

dvě parkovací karty pro dvě vozidla, jejichž registrační značky jsou na kartách uvedeny. Jedna
parkovací karta může být vydána pouze na jedno vozidlo.
3.

Musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla.

4.

Změnu údajů vyznačených na vydané parkovací kartě lze provést po zaplacení ceny za

provedení změny údajů dle ceníku a vrácení původní parkovací karty nebo předložení dokladu
o trvalém vyřazení vozidla z evidence vozidel.
5.

V případě odcizení parkovací karty má žadatel nárok na vydání duplikátu parkovací karty. Je

však povinen doložit protokol od Policie ČR o odcizení parkovací karty.

Tabulka C

Stání pro zónu 1,

Stání pouze v zóně

Sazba za stání silničního motorového vozidla ve
zpoplatněné oblasti dle článku 1 odst. 1 písm. a) a b)
1
nařízení , vyjma osob uvedených v Tabulce B

zónu 2 a zónu 3

2 a současně v zóně

současně

3

sazba na KALENDÁŘNÍ ROK a vozidlo

9.000 Kč

3.900 Kč

Platnost roční parkovací karty končí dnem 31. ledna následujícího roku.
sazba na ČTVRTLETÍ a vozidlo

2.250 Kč

975 Kč

sazba za 15 KALENDÁŘNÍCH DNÍ a vozidlo

450 Kč

200 Kč

sazba za 30 KALENDÁŘNÍCH DNÍ a vozidlo

900 Kč

400 Kč

Podmínky pro vydání parkovací karty podle Tabulky C:

1.

Právnická nebo fyzická osoba podnikající, která má sídlo nebo provozovnu ve zpoplatněné

oblasti, případně vlastník nemovitosti ve zpoplatněné oblasti a všechny ostatní osoby, kterých
1

se týká článek 1, odst. 1 písm. a) a b) nařízení města , tj. vyjma osob uvedených v Tabulce B (dále
jen „žadatel“).
2.

Jeden žadatel má nárok na libovolný počet parkovacích karet, kdy na jedné parkovací

kartě mohou být uvedeny maximálně dvě registrační značky motorových vozidel, přičemž
parkovat lze vždy pouze s jedním vozidlem, vyznačeným na kartě.
3.

Musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla.

4.

Změnu údajů vyznačených na vydané parkovací kartě lze provést po zaplacení ceny za

provedení změny údajů dle ceníku a vrácení původní parkovací karty nebo předložení dokladu
o trvalém vyřazení vozidla z evidence vozidel.
5.

V případě odcizení parkovací karty má žadatel nárok na vydání duplikátu parkovací karty. Je

však povinen doložit protokol od Policie ČR o odcizení parkovací karty.

ul. Soukenická - parkoviště STŘED
Parkování 60 minut ZDARMA,

Sazba za stání

poté 10 Kč/ 1 hodinu

Doba zpoplatnění stání silničního motorového vozidla
dle nařízení

pondělí až pátek: 8:00 - 17:00 hodin

1

ul. Sv. Čecha – parkoviště nad starým hřbitovem
parkování 60 minut ZDARMA

Sazba za stání

poté 10 Kč/ 24 hodin

Sazba za stání při platbě formou SMS

parkování 60 minut ZDARMA
poté 15 Kč/ 24 hodin

Doba zpoplatnění stání silničního motorového vozidla
dle nařízení

pondělí až pátek 8:00 - 17:00 hodin

1

Další sazby
Cena za změnu parkovací karty a vystavení

50 Kč/kus

duplikátu parkovací karty
doplacení poměrné části sazby v dané
Rozšíření vymezené oblasti pro stání

oblasti, na celé kalendářní čtvrtletí, nejdéle
však do konce kalendářního roku

Tímto ceníkem se ruší ceník schválený usnesením Rady města Uherský Brod č. 2732/R97/17 ze dne
18.12.2017.

Tento ceník nabývá účinnosti dnem 20.11.2018.

Ing. Patrik Kunčar v. r.
starosta

Příloha č. 1 k ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
v Uherském Brodě – přehled jednotlivých zón
ZÓNA 1
Masarykovo náměstí
ul. Moravská
ul. Bří Lužů (po ul. Seichertova)
ZÓNA 2
Mariánské náměstí
ul. Kaunicova
ul. Přemysla Otakara II. - od Mariánského nám. po Muzeum JAK
ul. Bří Lužů - od ul. Seichertova po křižovatku u hotelu U Brány
parkoviště za Domem kultury
parkoviště před Domem kultury
ul. Soukenická
ul. U Fortny
ul. Tkalcovská
ul. Primátora Hájka
ul. Za Dolním kostelem
ul. U Špitálu
ul. Jirchářská
ul. Seichertova
ul. Komenského
ul. Pecháčkova
ul. Nerudova
ul. Naardenská
ul. Hradišťská – od ul. Komenského po ul. Weberova
ul. Ptylova
ul. Karla IV.
Neradice
ul. Ant. Hrubého
ZÓNA 3
ul. Sv. Čecha – parkoviště nad starým hřbitovem
ul. Hradišťská – od ul. Weberova po ul. U Stadionu
ZÁVOROVÁ PARKOVIŠTĚ
ul. Soukenická – Parkoviště STŘED

Příloha č. 2 k ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
v Uherském Brodě
Stání nejblíže k trvalému pobytu pro účely vydání parkovacích karet fyzickým osobám s trvalým
pobytem ve zpoplatněné oblasti je rozděleno do následujících lokalit:
Trvalý pobyt

Stání nejblíže k trvalému pobytu

Masarykovo náměstí,
vyjma č.p. 100

Masarykovo náměstí

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí
Kaunicova
parkoviště před Domem kultury

Kaunicova

Mariánské náměstí
Kaunicova
parkoviště před Domem kultury

Bří Lužů

Bří Lužů
Seichertova

Soukenická

Soukenická
U Fortny
Tkalcovská
Primátora Hájka
Za Dolním kostelem
Jirchářská
U Špitálu

U Fortny

Soukenická
U Fortny
Tkalcovská
Primátora Hájka
Za Dolním kostelem
Jirchářská
U Špitálu

Tkalcovská

Soukenická
U Fortny
Tkalcovská
Primátora Hájka
Za Dolním kostelem
U Špitálu

Primátora Hájka

Soukenická
U Fortny
Tkalcovská
Primátora Hájka
Za Dolním kostelem
Jirchářská
U Špitálu

Trvalý pobyt
Za Dolním kostelem

Stání nejblíže k trvalému pobytu
Soukenická
U Fortny
Tkalcovská
Primátora Hájka
Za Dolním kostelem
Jirchářská
U Špitálu

U Špitálu

Soukenická
U Fortny
Tkalcovská
Primátora Hájka
Za Dolním kostelem
Jirchářská
U Špitálu

Jirchářská

Soukenická
U Fortny
Tkalcovská
Primátora Hájka
Za Dolním kostelem
Jirchářská
U Špitálu

Seichertova

Seichertova
Naardenská
Komenského

Komenského

Komenského

Nerudova

Seichertova
Naardenská
Pecháčkova
Nerudova
Komenského

Naardenská

U Sboru

Hodinářská

Naardenská
Seichertova
Komenského
Pecháčkova
Komenského
Seichertova
Pecháčkova
Nerudova
Hradišťská

Moravská

Moravská
parkoviště před Domem kultury
parkoviště za Domem kultury

Pecháčkova

Komenského
Naardenská
Pecháčkova
Hradišťská

Hradišťská

Ptylova

Ptylova
Hradišťská

Trvalý pobyt
Malá

Stání nejblíže k trvalému pobytu
Ptylova
Hradišťská

Weberova

Ptylova
Hradišťská

Karla IV.

Karla IV.
Ptylova
Hradišťská
Mariánské náměstí

Neradice

Neradice
Ant. Hrubého

Mikoláše Alše

ul. Přemysla Otakara II. - od Mariánského nám. po Muzeum
JAK
parkoviště před Domem kultury
parkoviště za Domem kultury

Bož. Němcové

ul. Přemysla Otakara II. - od Mariánského nám. po Muzeum
JAK
parkoviště před Domem kultury
parkoviště za Domem kultury

Hradební

ul. Přemysla Otakara II. - od Mariánského nám. po Muzeum
JAK
parkoviště před Domem kultury
parkoviště za Domem kultury

