MĚSTO HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Ceník plateb
za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve
vymezených oblastech města Hustopeče
Vymezená oblast 1

Místní komunikace
ul. Dukelské náměstí
Místní komunikace
ul. Husova Hustopeče
Místní komunikace
ul. Smetanova
Místní komunikace
ul. Mrštíkova
Místní komunikace
ul. Kosmákova
Místní komunikace
ul. Janáčkova
Místní komunikace
ul. Herbenova

Každá další
60 - 120 120 - 180 započatá hodina
min
min
+

0-3O
min

30 - 60
min

0 Kč

10 Kč

30 Kč

50 Kč

30 Kč

0 Kč

10 Kč

30 Kč

50 Kč

30 Kč

0 Kč

10 Kč

30 Kč

50 Kč

30 Kč

0 Kč

10 Kč

30 Kč

50 Kč

30 Kč

0 Kč

10 Kč

30 Kč

50 Kč

30 Kč

0 Kč

10 Kč

30 Kč

50 Kč

30 Kč

0 Kč

10 Kč

30 Kč

50 Kč

30 Kč

Poznámka

Max. 100,-Kč/den

Max. 100,-Kč/den

Vymezená oblast 2

Místní komunikace
ul. Bratislavská
(komunikace u OD
COOP)
Místní komunikace
ul. Úvoz
Místní komunikace
ul. Třebízského
Místní komunikace
ul. Dobrovského

Každá další
120-180 započatá hodina
min
+

0-30
min

30-60
min

60-120
min

0 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

20 Kč

0 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

20 Kč

0 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

20 Kč

0 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

20 Kč

Poznámka

Max. 100,-Kč/den

Vymezená oblast 3

Místní komunikace ul.
Šafaříkova
Místní komunikace ul.
Tyršova
Místní komunikace ul.
Brněnská (komunikace
k odstavování vozidel
v areálu SPOZAM
Hustopeče)

Každá další
120-180 započatá hodina
min
+

Poznámka

0-30
min

30-60
min

60-120
min

0 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

20 Kč

Max. 100,-Kč/den

0 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

20 Kč

Max. 100,-Kč/den

0 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

20 Kč

Max. 100,-Kč/den

Ceník parkovacích karet

1

Roční rezidentní parkovací karta
První karta.
Druhé a každé další vozidlo

400,-Kč
1.000,-Kč

Půlroční rezidentní parkovací karta

1a První karta

Druhé a každé další vozidlo

2

Roční abonentní parkovací karta
První a druhé vozidlo
Třetí a každé další vozidlo

200,-Kč
500,-Kč

1.000,-Kč
2.000,-Kč

Půlroční abonentní parkovací karta

2a První a druhé vozidlo

3

Třetí a každé další vozidlo

500,-Kč
1.000,-Kč

Roční návštěvnická parkovací karta
První a druhé vozidlo
Třetí a každé další vozidlo

1.000,-Kč
2.000,-Kč

Půlroční návštěvnická parkovací karta

3a První a druhé vozidlo

Třetí a každé další vozidlo

4

Roční přenosná parkovací karta

Použití na jedno konkrétní vozidlo
(konkrétní RZ vozidla)

Použití na jedno konkrétní vozidlo
(konkrétní RZ vozidla)

Použití na jedno konkrétní vozidlo
(konkrétní RZ vozidla)

Použití na jedno konkrétní vozidlo
(konkrétní RZ vozidla)

Použití na jedno konkrétní vozidlo
(konkrétní RZ vozidla)

Použití na jedno konkrétní vozidlo
(konkrétní RZ vozidla)
500,-Kč
1.000,-Kč

5.000,-Kč

Na kartě není uvedena RZ. Kartu není
možné použít současně na více než jedno
vozidlo. Kartu není možné kopírovat či
jinak rozmnožovat.

5

Vydání duplikátu parkovací karty

50,-Kč
manipulační
poplatek

Duplikát parkovací karty je vydáván
v případě změny RZ (registrační značky)
vozidla nebo v případně, že dojde k
poškození karty. Poškozenou kartu je
držitel povinen při výměně vrátit Městu
Hustopeče.

Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto ceníku se rozumí:
•
rezidentem: fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu v konkrétní vymezené oblasti
nebo je vlastníkem nemovité věci v konkrétní vymezené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst.
1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích,
•
abonentem: právnická nebo fyzická osoba, která má sídlo nebo provozovnu v konkrétní
vymezené oblasti ve smyslu ustanovení § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích,
•
návštěvníkem: (ve vztahu ke konkrétní vymezené oblasti) osoba, která není ve vztahu k
této vymezené oblasti rezidentem ani abonentem,
•
vlastníkem nemovité věci - právnickou osobou: právnická osoba, která je vlastníkem
nemovité věci v konkrétní vymezené oblasti,
•
parkovacím oprávněním: - oprávnění k stání silničního motorového vozidla v
regulovaném úseku.
Úhrada sjednané ceny
Úhrada sjednané ceny se provádí v korunách (CZK) pomocí parkovacích automatů umístěných
v jednotlivých parkovacích oblastech.
K úhradě je možno použít mince následující nominální hodnoty 1,-Kč, 2,-Kč, 5,-Kč, 10,-Kč, 20,Kč, 50,-Kč. Parkovací automat mince nerozměňuje ani mince nevrací.
Parkovné je možno uhradit bezkontaktně pomocí příslušného platebního prostředku (platební
karty).
Parkovací karty je možno zakoupit pouze na pokladnách ekonomického odboru MěÚ
Hustopeče, Dukelské nám. 2/2 (Radnice) nebo Dukelské nám. 22 (Stará pošta).
Při žádosti o vydání parkovací karty žadatel předkládá k nahlédnutí:
•
doklady osvědčující místo bydliště provozovatele vozidla, na které je vystavována
parkovací karta
•
doklady k vozidlu, na které je vystavována parkovací karta.
Prokázání úhrady sjednané ceny:
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací
karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem
vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič
motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe.
Při výzvě je řidič povinen strážníkům Městské policie Hustopeče předložit parkovací oprávnění
(parkovací kartu, parkovací lístek) k ověření platnosti, případně k ověření správnosti údajů a
ochranných prvků na parkovacím oprávnění.

Parkovací oprávnění (parkovací kartu, parkovací lístek) je zakázáno jakkoli upravovat,
opravovat, přepisovat, kopírovat či jinak pozměňovat. V případě předložení kontrolující osobě
upravené, poškozené, nečitelné či jinak pozměněné parkovací oprávnění, bere se za to, že
parkovací oprávnění je neplatné.
Úhrada sjednané ceny ve zvláštních případech
V případě, že vozidlo případně jízdní souprava obsadí, vzhledem ke své velikosti, při parkování
více než jedno vyznačené parkovací místo, je řidič povinen uhradit sjednanou cenu za každé buď
i částečně obsazené parkovací místo, které při parkování využije.
Tento ceník je platný od 08.07.2021

-----------------------------------------Bořivoj Švásta
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce:
Sňato z úřední desky:

---------------------------------PaedDr. Hana Potměšilová
starostka

