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Naíízeniměsta Březnice

č. l/2005 ze dne 4.5.2005
o organizaci dopravy a parkování na územíměsta Březnice

(Dopravní řád)

F.ada města Březnice se na svém zasedání doe 4.5.2005 u§nesla \Tdat na základě § 23, od$. l e 3, § 27,
ods. 7 z-ákona č. l3ll997 Sb,, o pozemnich komudkacíct\ ve Zíěni pozdějšich předpi§ů a v souladu § §
1l a § 102 odst. 2 pisťlo d) záicona Č. 128/2000 sb_, o obcich (obecní zřized), - ve zrrěni pozdějšich
piedpi§ů toto nařízeni:

část I základní ustanovení

ó.r
l) Toto nafiZeni řeši:
a)

organizaci dopralry a parkování na územíměsta Březrice @opravni řád)

otganizace doprary

č*t rr

&

parkováni na úz4mi mčsta Bř€zúice (Dopravní řád)

čtz

předmět naříztni
l ) Toto nařízení:

2)
ai upravuje podninky §rhi i' voádel na veřejně pňstuptrých plochácb, lceré jsou v majetlc! Města
Břeanice, nebo s nimiž hospodaři oíganizacÉměstem ďizená nebo založenéna základě zákona či

srnlou\T,

ryúezuje ány

dopravy.
c) uíčuj€ pravidla pro vydávání povolerú k vjezdu do ulč€íiých části města

b)

s omezenim

2) Toto naňzeni nďeší podminky §láLúí voidel na plochách ve vla.stniavi jiných pnávnich subjel*i.

3) Stání voádel není dovoleno na vďejně přistupných plocb,íLcl1 které nejsou učeny pro provoz vozidel
a d.íle na plochác\ kde je sr.{mi vozidel rryloučeno mistni úpravou dopravniho aačeni, obecně
ávazrtým póvním předpisen\ nebo nařizenim opávněíého oígánu.

ob€cná

ň.:

u§tanoveíí

1) Město Březíice (d.ále jen "zřizovatei') zřizuje na svém územi veřejní parkovišď), lyhrazená
parkovišě a vydává parlrovaci karty_ Dále zfizovatel stanowje pěši, obytné a paíkov8cí zóoy,
D Zťlzxlďel stanovi podminky pío provoz jednotlirrých parkoviť v souladu s obecně álaznými
předpisy, pokyny opravněných orgránů a s pňhlédnuťm k dopravní situaci v místě.

3) Na plac€íých parkovištíchmusí být vyvěšen "Provozrú Ťád", který musí rždy obsahovat údaje o
provozrri do§ sazebník cen za posk;tované služby, rozsah posk}tova.ých služb, práva a poviítíro§ti
užvatelůparkoviště a přesné označeúíprovozovaíele parkovišě. Provozrri iád parkovišě rnusi být
l1,\r'ěšen na viditelTtém místě - zpravidla u vjezdu na parkoviště.

měsG
komunikacicb, vďejně pňstupíých účelowýchkomunikacich a na parkovištích ve
vozidla bez státních
,ir^"ii. ,*i"i"- "^;sťovx Óiau oolrlsená z evidence motomvých vozidel,provozrich
kapalin a
vozidla se zjevnými úniky
ÓÁ;*i;;-;;č"k nebo registračníchznačetc,
jejich
čtísti,
r,niknutí, <iál€ stavebni a ostatní píacovnístroje, zařízeni a
i"r"lstc*fu.oti
"*párměnérňu
domo!Ťí, n;bo jiný podobný odpad a materiály všeho druhu-,ía mistnich

/

nad 1,5 t uátné hmotno§ti
5) Nákladní a specirální nákladní automobiiy, automobilové pňvěsy a nrivěsy
h-otnosťl. stavební a pracovni stíoje všeho díuhu a autobusy, mohou zastavit nebo stát
n"t o : t
plochrich k tomu uícených Na oŤgrrich plochách ve městě potom pouze s€

".kŇ

pouze na paíkovištícha
sou} asernodboru rTritřnicb veci Městského úiadu Březrice

''

6) Provoz parkoviště zajišťuje dizovatel vlastními P"uli§l. nóo pT9_střednictvím opravněíých
tíri"Ň"n ri pJ*i"rý"i oób, lrybraných zpravidla na ákladě qýběrového řízeni Rozsalr práv a
povin rosti píovozo\atele upravi ťrzovatel paíkoviště srnlouvou,

čLl

veřejíé parkovřtě
Veřejné parkoviště ru územíměsta Břeaice je veřejně přistupi,í ploch4 určeúmístníúp,avou
doprarního zrračeník zastavení a §tání vozidel (pa*owíní)-

l)

jsou neplacená, placená (pomoci
2) Vďeioá parkovišě podle rozsahu a druhu poskJrtovaných služ€b
výběrčíslužby nebo parkovacich automatri apod-) a hlidani,

veřeji.í parkoviště musi mit vyhrazena 2olo sání, ale nej méně j edtro_Ýátní pro voádla těle§ně
(dte csN 73 6056 _ odsta\,Ťé a
Ústiž;ých o§ob, ldeíéjsoudržiieti zvláštního označeni 01 nebo 02
partovaci ptochy silničrúcLvoádel),
3)

črs

Plecené e blidané parkoviště
1)

Píovoz plac€íých

a

hiidaných parkovišťse řidi provoznim řádem paíkoviště,

zpíavidla
§ výběíčislužbou je řidič povinen zaplath příslušnou_paíkovacísazbu
Zi pouátí paíkoviště
'nejpo"d;ji
je
poÝinen
vydat
parkoviště
vlat pii odjezdu z parkoviště. Provozovalel
pii piíjerdu,
2)

potvrzeíí o zapla.€ní parkovaci sazby (paílcovaci listek)_

3)Náúrra<lurznikléškodynavoádlechajejichnáLkladuběhemzastavenínebostánivozidelnahlidaném
parko.rišti hradi pro\rozovatel paíkoviště, podl€-obecně

platných prá\,ttich předpisů

je povinen
4) Řidič vozidl4 které stojí na partovišti vybaveném parkovacim arrlomatem (diále jen PA),
po vystoupeni z vozidla lyhláat nejblřši PA dle lryznačenéhonálodrr uhradit pň§lušnou p8,rkovací
'*rtu
parkovací lístékna viditelném místě za piednim sklem z ,rritini stíany vo'idla,

",rái"tir

'ya-y

PA nesmi přesá}úout dobu u}razeného pobltu
pÁ
na parkovacim listku. po uplynuti táo doby je iidič povinen s vozidlem
nry-ueeoo ,, pii.t rsni,parkoviště opustit íebo zaplatit novou saáu.
5) Doba pobytu vozidla na parkovišti lrybaveném

čt. e
vyhrazené parkoviště
plonajfiout f!,zické nebo pTá\,nickó
Vl,hrazcnó parkoviště je parko\iště, ktcré si za úplatu mohou od zřizovatelc
(např, statni
nloti, Ooorainirlr ,načenímse \,]zlačíjcho ro"sa}r a ná"el sub3eku, popř dalši souvisejici údalc
poznávaci značkl,ncbo rcglstračni značkr, z\láštni označcni 0l ncbo 02 apod,)
11
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2) v!,hrazcné parkoviini sc Zřizuj§ na základě

j) o zřizcni

ádosti podanó zřizovateli,

Březnice
vyhraženého paíkováni pro vozidla taxi služby íozhodu|e Rada mé§ta

podle obecllč
,l) Za kždó lcdnotlivó vlbrazcnó paťkovaci misto na \},hrazenéln parkováni sc \,\birá poplat€k
poplat§ich,
závamé v,",hlišk1 ZastLrpiielstva mčsta Březnice o mistnich
se parkovaci mislo Llhradi:
5) Bczplatně
-'
-'-"
či zdravjně postižené, kteráje držitelem prut{azu ZTP ebo ZTPIP]
prúkazu vozidlajako
"i...rrárer*re
Új opatrovateli osob, podle pismenc a).1cJi zapsán v t§clDickém
\ ldsn]lL - plo!ozo\a(el
Žadatel ie povincn uhradit náklad,\ spojenč s insta]aci dopra\Ťiho značenl

§o nejbliže jcjich trvalému
6) V}'h.azené parkovaci ínisto sc občanúmalle odstavcc 5) lohoto člijnku stanovi
b],-dlišti či pracovišti, podle dopravni situace v mistě,

čt. z
parkovaci k3rty

Rezidentské s
1) Rczidentskó a parkovaci

kalt. vydává zázovate

l na záktadč

ádos|i

nebo provozowlr uvnitř zón],_s] s
]) Řezidcntská keňa můžebíŤq,d.ina pouze občanovi. kerú nr.i írvalébldlišiě
!07lolJ /ap,JD |ďo]cho d'ži,cl
olacc,,rmr parro,isri, pokrrcllt r icchnrckunr prÁdzu pňslušnc|lo
'n",,i.,*.ll X"*,r,,"l. b,L jllcsdaneobčrrro\i, líJl ncm,lll!nltizón\ lncl;b\dli<Ll
a) pokudie r,lastniiem b,itu či nenrovitosti v dané ]okalitč na b\t nebo nemovitost
Új potua'se protri:e platnou ná_lcmni či podná_iemní§mlouvou
držitel
a to pokud,je v technickérn prukazu vozidla zapsánjakojeho
Dopiavni obsluzeje vjezd povolen brz rezidentských karci_
omezena. vztahujc se
stálri vozidel poLrzc \ mlstč, pío kterL, b\,l{t \l d§nc , Jť časové
]iř".t""""iú,i,i
parlo!I,Il P"rko\aci
p.lrko\.rc;
n]
s3,'b\
""1"žňriieSpZ ncbo Rl a jc dokhdcm o zaljlac(Ill
oour. ,,u ,o.dlo korr(rcrni
\
iana nezarrrčujc raroL lra konl,onr palLor acr |Il\Io \ 7on\, pío lí\ rou b} la \ dfurJ,
v zóně na placeném parkovišti
vozidla
odstavení
při
nebo
povinen.
stáni
+i niáit \,oriaiu . partovaci kartou-je
umistit parkóvaci kanu viditelně za přednim sklem z vnitřni strany vozidla,
pi"a op"lre.i*
"*iO"_
5) Zřizovatel parkovaci kanu ncv},dá-

ai,uoá.]
6)

(o"t.-o

;iuomiho prostř;di

!

jsouli pro to linó
v},čcrpána parkovaci kapaclta danó zón!_ nebo
mistč. zreLržiti diive r,l,dané parkolaci kart,\ apod ),

jeli

vzory rezidentské a parkovaci karty jsou

r,tvcdeny v přiloze

!ťné

č, 1 tohoto nařizcni

čt. s
sazby zs stáni vozidel ns plAc€ných

paťkovištích

Rad, něsta Bieznicc,
l) Sazb] za parko\,áni vozidel a sazbv za rczidentské a perkovací kaít! stano\Tje
2) Parkovaci a rezidcntskó karty sc v},dávaji vžd), na obdobi

zřizovatele,

od l 6 do

3l,5

kalcndařniho roku podle rozhodnuti

-?ro nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 t c€lkové hmottrosti §e parkovací karty nelydrivají,

7,
/

cl. 9
obytDá óoa
převažuje ájem obyvatel zóny
t ) ob,tnou áo,, lze zňdit taí\ kde v provozu na komunikacich
u'"hárů tLud rÁimem ňdičůmotoroqich voádel a to zejména v sidlištich
jinalq neni vjezd do
2) O žizÉniob}tné óny rozhoduje Rada mě§ta. Ne\,yplývá-li z mí§tni úp,a\,},
áÍ,vt"e ,".v oá"rrn Ó mistní ipravě vjezdu do obytné _ány roáoduje odbor spr&ry majetlrr
IrlÉstskéhoui"d,, Si"-i". s písemným soub-lasem Po|icie Čn a odboru dopralry Městského úřadu
Příbraín.

l) Pěš ónu lze zŤidh
črá§ti

na

čt- ro
Pěší zóúa
komunikacicl! které írajíslouát převžně chodcům, zejména v historické

města

2' O žlzenípéšízrrny rozhoduje Rada města Biezrice
3)

Do pě§ óny mohor v !gDÉÝ§! pňpadech vjiáět vozidla:
a) zárchranné služby'
b) ha§ičů]
c) Poticie

ČR a Městské policie;

d) zajišťujrciposyp, čištěnia kropenil
e) Ceské pošy;

f) havarijnich služeb;
g) pohřóni služby;
h) fyáclcých osob, majícíchtrvalý pobyt v pěši óně4)

V

tlobě určenépro zásobováni (specifikovátro dopTavnim anačením) je povolen vjezd
zajišťuj icím:

voádlům

a) zásobováni;

b) odvoz domovního odpadu;
c) dopravu materiáu při §taÝ€bní činno§ti v pěši zóně;
d) údržbumístníkomuíikac€ ajejiho pŤislušenwí,

5) Mimo dobu určenou pro aásobováni povoluje v nezb],ttrém případě vjezd vozidel do pěšízóny
Mě§tská poiicie Březnice za jednonázový poplatek 30o,- Kč.
6) V pěši zóně je zaká_aíno:

j€zdit na §kalóoardech a kolďkových bruslíc[
b) !yléwá,rri jakéhokoliv druhu odpadů z okoltrích nemoýito§ti do kanalizačnich vpusti;
c) odkládrini í€či§tot a odpadů z chodniku do žlabu komunikace;
d) j€zdit většírychlosti než 20 km.4rcd.;
e; ÓdHádá,rú odpadu z prod§en do odpadkových košůa vedle nich,
a)

ó.rr

parkovaci zóna

voáde! lze dále íegulovat zavedením pa.kovaci zóny. o dízeni pa,kovaci zóny
íoáoduie Rada mě§a Bi€zíice.

1) Parkor,ání

2) Ka.tu do paíkovaci zóíy wóáLv6 ůizoýatel na zakladě

ádosti.

V

provozovnu ur,niř parkovací
pouze občanovi, který má trvalé bydliště nebo
z) Karta muže být lrydána
,ólry na
zóně, pro kterou byla vydána, lztahuje se pouze
4) Karta umožňuje stání voádel pouze v oarkovaci
misto v zóně pro kterou
xarta nezaňJj-e ná,ot, na'kontremi parkovací
SPZ
koílíétní

CZl.

voádlo

byla vyd.ina.

vozidla v parkovaci zóně
5) Řjdič vozidla ie Dovinen pň stání nebo od§aveni
Uai"r"C za přednim skJem vnitini strany voádla,
,.i-rii,

přei opuštěním vozidla

t"*

zóně jsou stanoveny píováděcim pŤedpisem
6) Podminky stanovené pro parkováni v parkovaci
lTdaným Radou města Břealic€,

č*t rv

Společná a ávěrečná ustanovení

Č1 12 Dohled

l) Dohled

;á;tsrř

nad dodržovámiú tohoto

"'fr.il 'ňae.u

a po§tihy

*ř;-""p";il, ;ffiporušo*áni

tiuau

Sr"^i" u La*ité policii

přísluši policii

Březnice, v rozsahu jim

č& oke§ní

přislušítých pravomoci.

jako přesfupek a řďi se v přesfupkovém řizení v souladu se
2) Porušenítohoto nařizeni se kvalifiku.ie
zákonem o piesfrpcích,
příslušíéorgáliy podle odst, l) tohoto
poíuřni iohoto íařizenr,.roiednávaji
6',
pále zvlášlnich předpisů

3) Závažná nebo opakoran:á

;|iril;;;p;il;ri*;

čr. ra
l) Tirrrto naŤizením nejsou dotčena ustanoveni

obecrrě áva,aných

předpiŇ

a íaŤizetri Rady měst8

Březírice.

2)KzáiiŠlénisv'icbDrávveřejnéhopořádkuúapozemnichkomunikacich.(tj.úaplocháchkomr.rnikacl
nádraž, zasrávek- obratšť, odsla!Ťých
:l)Í'iř;;ir;;i
*..Ěái
je
",.t"*wcb
l1,1€ opíávoěn vykoíá\€t nad těmito misty sp,ávu nebo
iéii.hňr^v^7^válelem.rouzitusecnzatonnýcbpro*iedÉtnapravěnežádoucihostaw(např,montž
parkol,acích slorrpků apod.1prostřednictvim orgrinů a

:'piilil;rfi;; "pJi.***

',:fficffi;.§ilť;;il;;rdňúáaci
organizaci k tomu zmocně
3

}

ýcll

Naiized nďeší zvlaštníužváni pozemnich komunikací

onrewác}r _

a ostatDích vďejných ploch při

jejich

,.

umistěných podle tohoto nařízení
ridržbě a orováděni těctrto pJJna zařízedch a sítíchzde
(např kuhumi.
pň oBanizoýini_a zriišťovárri osrarnich akci
na dopravu v
atce), r<tere qžadlii sorrvisejici doprarmí opatřeni ve vazbě

;ffiffiffiil,jňř;-l,*;l-;J.,ú
,p.i.-i ":,.l-Ň&*e

ktidu,

k

veřejných ploch verztahu
,
neřeši obecné už:ivánr pozemnich komunikací a ostaínich
hromadné
vďejné
a
o§iatni
městské
(např,
za§íávky
pioJonl
i#*"ij ,"rqně prospeSnYch
"irrjřá,
osobni dopíary. ásobovaci bory apod,),

4) Naiiz€ni

Toto naŤizení mb]ivá účinnosti15. den po dni wvěšeni na úředni desce Měšského úřadu v Březrici,
,]. dnem 25.5.2005.

Vysválivky:

l)

Stání a zástaveni vozidla - definice dle zákona č_ 361/2000 Sb,, o provozu na pozemnich
komunikaciclr, ve zněni pozdějšich předpisů - §§ 25. 26 a 27,
2) Voádlo - defilice dle zá&ona č. 361/2000 Sb,, o provozu na pozemnich komunikacic\
Ve znění pozdějších předpisů - § 2 písm,f)
3) Parkoviště, definice dle zákona č. 13/1997 Sb , o pozemnich komunikacic\ ve zněni
pozdějšich předpisů - § 12, odst,6)
4) Nerozhoduje, zdaje vlastííryzické či póvnické osoby, které mají na územíměsta Březnice
bydlišt§ sidlo, nebo stanoÝiště, či na Uzeúi města podnikaji a pro svoji podnikatelskou činío§t
(stavebni práce, poulični prodej, přepraw věcí a osob apod,) použvaji lybrané nákladni
voádlo nebo autobus, pokud § nimi n€parkuji na vlastních či pronajatých plochách nebo
pozemcích,
5) Např_ obytna pěší a parkovací zóna apod, - definice dle zákona č. 36ll2000 sb_,
o plovozu na pozemních komunikacícl\ ve zně'ní pozdějšíchpředpisů - § 39,
6) Zvtáštni předpi§ - Zá,kon č- 200190 sb., o přesfupcíclL ve aěni pozdějšich předpi§tl, Zikon č,
128/2000 Sb,, o obí:"h (obecrtí zřízení} ve zněni pozdějšich předpisů,
Piílohv:

C, l - Vzorvreád

u,,4.1,:l / ,
Jana Iftajmeíová
staíostka

Petr santa\.ý
místostarosta

]"§

parkovací karta
číslo
Parkoviště,

ÚsekMK

parkovací karta
Rezident
číslo
Parkoviště,

sPZ(Rz)

ÚsekMK

Platí do:

sPZ(RZ)
Plafi do:

