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NAŘÍZENÍ MĚSTA MILEVSKA  

č. 2/2019 

o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích 

vybraných místních komunikací na území města Milevska 

Rada města Milevska se dne 02.12.2019 usnesením č. 422/19 rozhodla vydat na základě § 23 

odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto 

nařízení. 

Článek 1 

Základní ustanovení 

1. Pro účely organizování dopravy ve městě Milevsku a s ohledem na nutnost zajistit efektivní, 

cyklické využívání parkovacích kapacit na území města (vícenásobné využití každého 

parkovacího místa) v mezích urbanistické a dopravní snesitelnosti území, se vymezují tímto 

nařízením oblasti obce, ve kterých lze určené úseky vybraných místních komunikací na území 

města Milevska užít k stání silničního motorového vozidla jen za cenu sjednanou v souladu s 

cenovými předpisy1 (dále jen „placené stání“) včetně způsobu placení sjednané ceny, způsobu 

prokazování zaplacení sjednané ceny a doby zpoplatnění. 

2. Placená stání na určených úsecích vybraných místních komunikací je možno zřídit na všech 

místních komunikacích na území města Milevska. 

Článek 2 

Předmět nařízení 

Předmětem tohoto nařízení je: 

1. Vymezení určených úseků vybraných místních komunikací s placeným stáním  

2. Stanovení způsobu placení sjednané ceny placeného stání 

3. Stanovení způsobu prokazování zaplacení sjednané ceny  

4. Správní trest2) 

Článek 3 

Vymezení určených úseků vybraných místních komunikací s placeným 

stáním 
1. Placené stání se stanoví na těchto určených úsecích vybraných místních komunikací 

označených příslušným dopravním značením podle zvláštního předpisu3: 

  

 
1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve 

znění pozdějších předpisů 
3 Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 
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• nám. E. Beneše kolmá stání u silnice II. třídy č. 105 a před služebnou městské policie a 

šikmá stání před budovou městského úřadu,   

• ul. Pod Farou, 

• ul. Havlíčkova v úseku pod autobusovým nádražím, 

• ul. Riegrova, 

• ul. Jeřábkova v úseku od parc. č. 2523 v k. ú. Milevsko po Husovo náměstí, 

• Husovo nám. v úseku nad opěrnou zdí, 

• ul. Za Radnicí v úseku parkovacích stání kolmých k budově městského úřadu. 

2. Výše uvedené úseky vybraných místních komunikací s placeným stáním lze ke stání 

silničních motorových vozidel užít pouze po zaplacení sjednané ceny. Místa s placeným stáním 

jsou vybavena parkovacím automatem. 

Článek 4 

Způsob placení sjednané ceny placeného stání 

1. Výši sjednané ceny stanovuje Rada města Milevska v ceníku vydaném v souladu s platnými 

cenovými předpisy. 

2. Sjednaná cena se stanovuje jako cena časově sjednaná na dobu určenou v hodinách a hradí 

se prostřednictvím parkovacího automatu. 

3. Řidič je povinen neprodleně po zastavení vozidla na místě placeného stání uhradit příslušnou 

parkovací sazbu v nejbližším parkovacím automatu.  

4. Doba odstavení vozidla na místě placeného stání nesmí přesáhnout dobu uhrazeného stání 

vyznačenou příslušným parkovacím automatem na parkovacím lístku. Po uplynutí doby 

uhrazeného placeného stání je řidič povinen s vozidlem placené stání opustit nebo zakoupit 

nový parkovací lístek. 

5. Právnické nebo fyzické osoby, které mají ve vymezené oblasti města sídlo nebo provozovnu 

a fyzické osoby, které mají trvalý pobyt nebo jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti 

města, mají možnost zakoupení parkovací karty na dobu 3, 6 nebo 12 měsíců. 

6. Parkovací kartu si majitel silničního vozidla může zakoupit u provozovatele placeného 

parkoviště. Na parkovací kartě musí být uvedena registrační značka silničního motorového 

vozidla, pro které je karta vydávána nebo název organizace, pro kterou je karta vydávána, 

a datum platnosti. 

7. Řidič vozidla, který si zakoupil parkovací kartu, může zaparkovat vozidlo, pro které byla 

parkovací karta vydána, na místě s placeným stáním neomezeně po dobu platnosti parkovací 

karty. 

Článek 5 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

Zaplacení časově sjednané ceny parkovacího lístku vydaného parkovacím automatem nebo 

parkovací karty se prokazuje jejich umístěním na viditelném místě za čelním sklem vozidla tak, 

aby byl zvnějšku vozidla viditelný celý text na lícové straně parkovacího lístku nebo parkovací 

karty, kde je vyznačena jejich časová platnost. U vozidel, kde není technicky možné umístit 

parkovací lístek nebo parkovací kartu na viditelném místě za předním sklem, je řidič povinen 

předložit parkovací lístek nebo parkovací kartu ke kontrole na vyzvání strážníka městské 

policie. 
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Článek 6 

Správní trest 

Porušování ustanovení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek podle zvláštních 

právních předpisů4. 

Článek 7 

Přechodná ustanovení 

Parkovací karty zakoupené dle dosavadních podmínek zůstávají v platnosti do data na nich 

uvedeného. 

Článek 8 

Zrušovací ustanovení 

Tímto nařízením se ruší Nařízení města Milevska č. 2/2016.  

Článek 9 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti 01.01.2020. 

 Michal Horek v. r. Ing. Ivan Radosta v. r. 

 místostarosta města starosta města 

Vyvěšeno dne: 

Sejmuto dne: 

 
4 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů; Zákon 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

ve znění pozdějších předpisů 


