
MĚSTO HUSTOPEČE  

    Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče 
 

 

 

Nařízení města Hustopeče č. 6/2021, 

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu 

Rada města Hustopeče se na své 76. schůzi dne 7.7.2021 usnesla vydat na základě ustanovení 

§ 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s ustanovením § 11 a ustanovením § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

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

 

ČI. 1 

Vymezení oblastí města 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 

a) k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin, 

 

k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 

za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1, která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla 

fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve 

vymezené oblasti obce (Příloha č. 1, Příloha č. 1A, Příloha č. 1B a Příloha č. 1C 

k tomuto nařízení – vymezené oblasti 1, 2, 3). 

 

ČI. 2 

Způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení 

 

1. Sjednaná cena se platí neprodleně po zahájení parkování vozidla ve vymezené oblasti a 

to: 

a) prostřednictvím jednotlivých parkovacích automatů umístěných ve vymezené oblasti, 

  Platbu v parkovacích automatech je možno provést následovně: 

- pomocí mincí (viz Ceník plateb za stání motorových vozidel) 

- bezkontaktně, pomocí el platebního prostředku (viz Ceník plateb za stání motorových 

vozidel) 

 

1  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 



 
b) zakoupením příslušné parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává 

Městský úřad Hustopeče (viz Ceník plateb za stání motorových vozidel). 

2. Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo 

příslušné parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na 

viditelném místě za předním sklem (oknem) vozidla tak, aby byly veškeré údaje 

uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová 

parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe. 

 

ČI. 3 

Placení sjednané ceny ve zvláštních případech  

 

Užití regulovaných úseků, které se nachází ve vymezených oblastech uvedených v Příloze 

č. 1 nařízení se umožňuje bezplatně k stání silničních motorových vozidel: 

• bezpečnostních sborů ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, 

• základních složek integrovaného záchranného systému ve smyslu § 4 odst. 1 zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů, neuvedených pod písm. a) a zákona  

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.  

• ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií, 

• městské (obecní) policie zřízené podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů, 

• při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva, 

• vybraným veřejnoprávním nebo veřejně prospěšným subjektem: 

• organizační složka státu 

• státní příspěvková organizace, 

• orgán územního samosprávného celku nebo organizace územního samosprávného 

celku, 

• držitelé průkazu ZTP/P se zdravotním postižením, 

• poskytovatelé sociálních nebo zdravotních služeb: 

poskytování sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů,  

poskytování zdravotní péče poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí pacienta v 

podobě domácí péče ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování, ve znění pozdějších předpis. 

 

 

ČI. 4 

Provozní doba 

Provozní doba, ve kterou lze místní komunikace nebo vymezené oblasti užít k stání vozidla jen 

za sjednanou cenu je pro jednotlivé určené části uvedena v Příloze č. 2 k tomuto nařízení 

(Provozní doba). 

 

 



ČI. 5 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se nařízení města Hustopeče č. 4/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. 

 

ČI. 6 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

……………………………………..                             ……………………………………….. 

Bořivoj Švásta          PaedDr. Hana Potměšilová 

místostarosta                     starostka 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 

 

Sňato z úřední desky dne: 


