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NAŘÍZENÍ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 

č. 3/2016, 

kterým se mění nařízení č. 3/2011, o placeném stání motorových vozidel na místních 

komunikacích na území statutárního města České Budějovice,                                                    

ve znění nařízení č. 1/2014 a 2/2016 

ze dne 3. 10. 2016 

 

Zrušeno nařízením č. 2/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých 

lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy s účinností od 1. 9. 2017!!!    

 

Změněné nařízením č. 1/2017 s účinností od 1. 2. 2017!!! 

 

účinnost ode dne 19.10.2016 

 



3/2016 

NAŘÍZENÍ, 

kterým se mění nařízení č. 3/2011, o placeném stání motorových vozidel na místních 

komunikacích na území statutárního města České Budějovice,                                                                

ve znění nařízení č. 1/2014 a 2/2016 

Rada města České Budějovice se na svém zasedání konaném dne 03. 10. 2016 usnesla 

(usnesení č. 1397/2016) vydat na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, a podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

Čl. I 

Změna nařízení č. 3/2011 

Nařízení statutárního města České Budějovice č. 3/2011, o placeném stání motorových 

vozidel na místních komunikacích na území statutárního města České Budějovice, ve znění 

nařízení č. 1/2014 a 2/2016, se mění takto: 

1. Článek 3 odstavec 1 zní: 

„Na místních komunikacích vymezených v čl. 1 odst. 1 je povoleno stání všem silničním 

motorovým vozidlům po zaplacení ceny za stání prostřednictvím: 

a) parkovacího automatu na celou dobu stání a po umístění parkovacího lístku vydaného 

prostřednictvím příslušného parkovacího automatu na zvenku viditelném místě za předním 

sklem vozidla po celou dobu stání; řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je 

povinen předložit ho ke kontrole,  

b) virtuálních parkovacích hodin, dostupných přes mobilní aplikaci, se zadáním registrační 

značky vozidla, ke kterému je platba vztažena, pokud jde o vymezené místní komunikace 

nám. Přemysla Otakara II. (úsek Biskupská – Dr. Stejskala), nám. Přemysla Otakara II. 

(úsek Karla IV. - Kanovnická) a nám. Přemysla Otakara II. (U Černé věže – Krajinská). 

Zaplacení ceny se prokazuje a kontroluje pomocí mobilní aplikace, založené na webové 

službě, ověřením registrační značky vozidla.“ 

 

2. V článku 3 se za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„Mimo stanovenou dobu parkovacího automatu a virtuálních parkovacích hodin je stání bezplatné.“   

3. V článku 3 se dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 

4. V článku 3 odst. 4 se slova „v odst. 2“ nahrazují slovy „v odst. 3“. 

5. V článku 5 se za slova „parkovacích automatů“ vkládají slova „a virtuálních parkovacích 

hodin“. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

 Ing. Jiří Svoboda v. r. Mgr. Petr Podhola v. r.  

 primátor města náměstek primátora 


