Ceník a provozní řád k Nařízení Rady města Vodňany č. 1/2019
Město Vodňany
IČ: 00251984
nám. Svobody 18
389 01 Vodňany
Ceník a provozní řád,
o užívání místních komunikací vymezených ke stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou.
Rada města Vodňany, na svém zasedání dne 25.11.2019 usnesením č. 708 vydává v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tento ceník a provozní řád
o užívání místních komunikací vymezených ke stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou:
Článek I.
Stanovení ceny
Pro užívání místních komunikací vymezených dle Nařízení Rady města Vodňany č. 1/2019 platí tyto ceny (dále
jen „parkovné“):
1) Hodinové parkovné za jedno silniční motorové vozidlo (dále jen „vozidlo“):
a) za první hodinu 5 Kč (za každou započatou hodinu),
b) za druhou a další hodinu 15 Kč (za každou i započatou hodinu)
2) Parkovné hrazené paušální částkou na vozidla:
V případě vydání povolení pro vozidlo, budou další vozidla téhož majitele zpoplatněna dle bodů 2a)
a 2b) bez ohledu na osvobození dle Článku II. Provozní řád, odstavce 5).
Jedno povolení lze vydat pro více vozidel téhož majitele, s oprávněním parkování pouze jednoho
z uvedených vozidel.
Parkovné je možné uhradit jednorázovou částkou na období jednoho kalendářního roku nebo na období 6
měsíců.
a) Pro majitele vozidla s místem trvalého pobytu v centru města (Vodňany I), s výjimkou majitelů vozidel,
kteří jsou od úhrady parkovného osvobozeni, činí částka parkovného na období:
i)
jednoho kalendářního roku 500 Kč,
ii) 6 měsíců 300 Kč.
b) Pro ostatní fyzické, podnikající fyzické a právnické osoby činí částka parkovného na období:
i) jednoho kalendářního roku 2 000 Kč,
ii) 6 měsíců 1 100 Kč.
3) Při ztrátě nebo zničení potvrzení uvedeného v Článku I. odst. 2 vydá Městský úřad Vodňany náhradní
doklad proti úhradě poplatku 50 Kč.

1)
2)

3)

4)

Článek II.
Provozní řád
Provozovatelem placeného parkoviště je vlastník místní komunikace, tj. Město Vodňany, IČ: 00251984, se
sídlem nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany.
Provozní doba placeného parkoviště:
a) pondělí – pátek:
6.00 hod. – 18.00 hod.
b) sobota:
6.00 hod. – 14.00 hod.
Parkovné se platí prostřednictvím parkovacího automatu, umístěného u vjezdu na parkoviště (případně
osobě k tomu určené), ihned po příjezdu na parkoviště nebo paušální částkou na Městském úřadě Vodňany
podle článku č. I.
Vozidlo musí být po jeho zastavení (zaparkování) neprodleně viditelně označeno dokladem o zaplacení
parkovného umístěným za předním sklem vozidla tak, aby z něho byly čitelné všechny údaje na něm
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vytištěné. Motocyklista vozidlo neoznačuje, musí však mít doklad o zaplaceném parkovném u sebe
a v případě kontroly jej předložit.
5) Od parkovného jsou osvobozeni:
a) Vozidla označená dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
i) symbolem O 2 (označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou),
ii) symbolem O 7 (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou).
b) Vozidla Města Vodňany a Městského hospodářství Vodňany označená platným povolením a Městské
policie Vodňany.
c) Vozidla Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby,
technické údržby pozemních komunikací, nadzemních nebo podzemních inženýrských sítí a to při
výkonu jejich činnosti.
d) Vozidla osob, které parkují na parkovišti z důvodu jednání na Městském úřadě Vodňany a vyžádají si
od Městského úřadu Vodňany na dobu předmětného jednání písemné jednorázové povolení
bezplatného parkování.
e) Vozidlo, jehož majitel má místo trvalého pobytu na nám. Svobody ve Vodňanech za podmínky, že jeho
vozidlo bude viditelně označeno povolením Městského úřadu Vodňany.
6) Doklady o zaplacení parkovného paušální částkou a povolení vydaná Městským úřadem Vodňany mohou
být umístěna pouze na vozidle, jehož registrační značka je na nich uvedena. V případě, že osoba vlastnící
toto potvrzení v průběhu jeho platnosti změní vozidlo, resp. registrační značku, vystaví Městský úřad
Vodňany bezplatně nový doklad o zaplacení nebo povolení k parkování.

Článek III.
Kontrola dodržování tohoto ceníku
Kontrolou dodržování tohoto ceníku a provozního řádu je pověřena Městská policie Vodňany.

Článek IV.
Účinnost
Tento ceník a provozní nabývá účinnosti dne 25.11.2019.
Současně se ruší ceník Rady města Vodňany vydaný na zasedání dne 18.4.2006 usnesením č. 2640.

………………………………………………

……………………………………………………..

Milan Němeček
starosta

Ing. Tomáš Bednařík
místostarosta
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