VYHLÁŠKA č. 3 /1999
Zastupitelstva města Březnice o organizaci dopravy a parkování na území města Březnice
(DOPRAVNÍ ŘÁD)
Zastupitelstvo Města Březnice svým usnesením ze dne 16.12. 1999 vydává podle § 16 a § 36
odstavec 1, písmeno f) zák. č. 367/90 Sb., o obcích (Obecní zřízení) v platném znění tuto
OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU:

Čl. 1 – Předmět vyhlášky
1. Tato vyhláška:
a - upravuje podmínky stání vozidel na veřejně přístupných plochách, které jsou majetkem
Města Březnice
b - vymezuje zóny s omezením dopravy
c - určuje pravidla pro vydávání povolení k vjezdu do určených částí města
2. Tato vyhláška neřeší podmínky stání vozidel na plochách ve vlastnictví jiných právních
subjektů
3. Stání vozidel není povoleno na veřejně přístupných plochách, které nejsou dle územního
plánu města Březnice, určeny pro provoz vozidel, a dále na plochách, kde je stání vozidel
vyloučeno místní úpravou dopravního značení, obecně závazným právním předpisem
nebo nařízením oprávněného orgánu.

Čl. 2 - Obecná ustanovení
1. Město Březnice (dále jen zřizovatel) zřizuje na svém území veřejná parkoviště,vyhrazená
parkoviště a vydává parkovací karty.
2. Zřizovatel stanoví podmínky pro provoz jednotlivých parkovišť v souladu s obecně
závaznými předpisy, pokyny oprávněných orgánů a s přihlédnutím k dopravní situaci
ve městě.
3. Na placených parkovištích musí být vyvěšen „ Provozní řád“.
4. Na parkovištích ve městě Březnice je zakázáno umísťovat vozidla odhlášená z evidence
motorových vozidel, vozidla bez státních poznávacích značek, vozidla se zjevnými úniky
provozních kapalin a nezajištěná vozidla proti neoprávněnému vniknutí, dále stavební
a ostatní pracovní stroje, zařízení a jejich části, domovní nebo jiný podobný odpad
a materiály všeho druhu.
5. Nákladní a speciální nákladní automobily, automobilové přívěsy a návěsy nad 1,5 t
užitečné hmotnosti nebo 3 t celkové hmotnosti, stavební a pracovní stroje všeho druhu
(dále jen „vybraná nákladní vozidla“) a podobně i autobusy mohou zastavit nebo stát
pouze na parkovištích a plochách k tomu určených. Na ostatních plochách ve městě potom
pouze se souhlasem Městského úřadu v Březnici.

Čl. 3 – Veřejné parkoviště
1. Veřejné parkoviště na území města Březnice je veřejně přístupná plocha určená místní
úpravou dopravního značení k zastavení a stání vozidel (parkování).
2. Veřejná parkoviště podle rozsahu a druhu poskytovaných služeb jsou neplacená, placená
(pomocí parkovacích automatů apod.) a hlídaná.
3. Veřejné parkoviště musí mít vyhrazeno alespoň jedno stání pro vozidla tělesně
postižených osob, které jsou držiteli zvláštního označení 01 nebo 02.
4. Řidič vozidla, které stojí na parkovišti vybaveném parkovacím automatem (dále jen PA),
je povinen po vystoupení z vozidla vyhledat nejbližší PA, dle vyznačeného návodu uhradit
příslušný nájem z místa pro odstavení vozidla a umístit vydaný parkovací lístek
na viditelném místě za předním sklem z vnitřní strany vozidla.
5. Doba pobytu vozidla na parkovišti vybaveném PA nesmí přesáhnout dobu uhrazeného
pobytu vyznačenou příslušným PA na parkovacím lístku. Po uplynutí této doby je řidič
povinen s vozidlem parkoviště opustit nebo zaplatit novou sazbu.

Čl. 4 – Vyhrazené parkoviště
1. Vyhrazené parkoviště je parkoviště, které si za úplatu mohou od zřizovatele pronajmout
fyzické nebo právnické osoby. Dopravním značením se vyznačí jeho rozsah.
2. Vyhrazené parkoviště se zřizuje na základě žádosti podané u zřizovatele.
3. Za každé jednotlivé vyhrazené parkovací místo na vyhrazeném parkovišti se vybírá
poplatek podle vyhlášky Zastupitelstva Města Březnice o místních poplatcích.
4. Bezplatně se parkovací místo vyhradí:
a – osobě tělesně či zdravotně postižené, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P
b – opatrovateli osoby podle písmene a), je-li zapsán v technickém průkazu vozidla
jako spoludržitel
Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s instalací dopravního značení.
5. Vyhrazené parkovací místo se občanům dle odstavce 4 tohoto článku stanoví co nejblíže
jejich bydlišti či pracovišti podle dopravní situace v místě.

Čl. 5 – Parkovací karty
1. Parkovací karty vydává zřizovatel.
2. Karta může být vydána pouze občanovi, který má trvalé bydliště nebo provozovnu uvnitř
zóny, pokud je v technickém průkazu příslušného vozidla zaspán jako jeho držitel.
3. Parkovací karta umožňuje stání vozidel pouze v zóně, pro kterou byla vydána. Je časově
omezena, vztahuje se pouze na vozidlo konkrétní SPZ a je dokladem o zaplacení sazby na
parkovišti. Parkovací karta nezaručuje nárok na konkrétní parkovací místo v zóně, pro
kterou byla vydána.
4. Řidič vozidla s parkovací kartou je povinen při stání nebo odstavení vozidla v zóně na
placeném parkovišti před opuštěním vozidla umístit parkovací kartu viditelně za předním
sklem z vnitřní strany vozidla.

Čl. 6 – Sazby za stání vozidel na placených parkovištích
1. Sazby za zábor veřejného prostranství vozidly a sazby za parkovací karty stanovuje

městská rada.
2. Parkovací karty se vydávají vždy na dobu 1 kalendářního roku podle rozhodnutí
zřizovatele.
3. Pro nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 t celkové hmotnosti se parkovací karty
nevydávají.
Čl. 7 – Obytná zóna
1. Obytnou zónu lze zřídit tam, kde v provozu na komunikacích převažuje zájem obyvatel
zóny a chodců nad zájmem řidičů motorových vozidel a to zejména v sídlištích.
2. O stanovení obytné zóny rozhoduje městská rada. Nevyplývá-li z místní úpravy jinak,
není vjezd do obytné zóny omezen. O místní úpravě vjezdu do obytné zóny rozhoduje
Městský úřad Březnice po projednání s Policií ČR.

Čl. 7 – Zvláštní užívání místních komunikací
1. V povolovacích řízeních o zvláštním užívání místních komunikací platí obecně závazné
předpisy a zákony. Mimo tyto zákony a předpisy stanovuje tato vyhláška tyto další
povinnosti při povolení zvláštního užívání:
- v případě povolení podélného výkopu v chodníku do šířky 1,5 m je žadatel povinen tento
chodník opatřit novým povrchem v celé šířce (technologii úpravy stanoví silniční správní
orgán, tj. odbor dopravy MěÚ)
- u podélných výkopů chodníků širších než 1,5 m se na nové úpravě podílí rovněž MěÚ
Březnice, každá investiční akce musí být předem projednána a MěÚ Březnice
2. U zvláštního užívání místních komunikací – překopů místních komunikací se stanovuje
mimo povolení podle silničního zákona povinnost uzavření smlouvy o nájmu pozemku
pro účely provedení výkopových prací mezi Městem Březnice a žadatelem
- pro uzavírání smluv o nájmu pozemku pro zvláštní užívání místních komunikací pověřuje
Městské zastupitelstvo Březnice starostu města
Ceny za pronájem pozemků pro zvláštní užívání místních komunikací – provádění
výkopových prací se stanovují takto:
místní komunikace 1. třídy
25.000,- Kč
místní komunikace 2. třídy
20.000,- Kč
místní komunikace 3. a 4. třídy
10.000,- Kč
příčný překop chodníku
5.000,- Kč

Čl. 8 – Dohled a postihy
1. Dohled nad dodržováním této vyhlášky a postihy za její porušování přísluší Policii ČR,
Okresní ředitelství – Dopravní inspektorát Příbram, Městskému úřadu v Březnici
a Městské policii v Březnici, v rozsahu příslušných pravomocí.
2. Porušení této vyhlášky se kvalifikuje jako přestupek a řeší se v blokovém řízení v souladu
se zákonem o přestupcích.
3. Závažná nebo opakovaná porušení této vyhlášky projednávají příslušné orgány podle
odst. 1 tohoto článku ve správním řízení podle zvláštních předpisů.

Čl. 9 – Závěrečná ustanovení
1. Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení obecně závazných předpisů a vyhlášek
zastupitelstva Města Březnice.
2. K zajištění svých práv a veřejného pořádku na pozemních komunikacích (tj. na plochách
komunikací, parkovišť, odpočívek, náměstí, autobusových nádraží, zastávek, obratišť,
odstavných a parkovacích pruzích apod.) může ten, kdo je oprávněn vykonávat nad těmito
místy správu nebo je jejich provozovatelem, použít všech zákonných prostředků k nápravě
nežádoucího stavu (např. montáž technických prostředků, odtažení vozidla, instalaci
parkovacích sloupků apod.) prostřednictvím orgánů k tomu zmocněných.
3. Vyhláška neřeší zvláštní užívání pozemních a ostatních veřejných ploch při jejich
opravách – údržbě a provádění těchto prací na zařízeních a sítích zde umístěných. Podle
této vyhlášky není rovněž řešeno jejich zvláštní užívání při organizování a zajišťování
ostatních akcí (např. blokové čištění, kulturní, sportovní a jiné společenské akce), které
vyžadují související dopravní opatření ve vazbě na dopravu v klidu.
4. Vyhláška neřeší obecné užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch
ve vztahu k umístění (zřízení) veřejně prospěšných prostorů (např. zastávky veřejné
hromadné osobní dopravy, zásobovací boxy apod.)
5. Vyhláška z důvodů naléhavého obecního zájmu nabývá účinnosti a platnosti dnem
vyhlášení.

Ing. Václav Kozák
zástupce starosty

PhDr. Jaroslav Kozlík
starosta

