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Pravidla pro vydávání povolení k vjezdu vozidel do pěší zóny
ve městě Český Krumlov
§1
Povolení mohou být vydána za dále uvedených podmínek pro vozidla vykonávající prokazatelně v pěší zóně nezbytnou dopravní
obsluhu, pokud ji nelze zajistit jindy a jinak.
§2
Vjezd do pěší zóny
1) Do pěší zóny mohou vjíždět bez povolení
jen tato vozidla:
a) vozidla integrovaného záchranného systému při výkonu služební činnosti
b) havarijních čet při odstraňování poruch
dodávky el. energie, vody, plynu, telekomunikací, tepla nebo kanalizace atp.
c) držitelů karet ZTP a jejich průvodci (a
další podle zvláštních právních předpisů)
d) vozidla provádějící zásobování zbožím
v době od 19:00 do 10:00
e) svatebčané
2) Řidiči vozidel provádějících zásobování se
při vjezdu do pěší zóny prokazují vypsaným
jízdním deníkem nebo dodacím (objednávkovým) listem.
§3
Typy povolení
1) Zelená povolenka
- na základě této povolenky může být do pěší
zóny nebo její části umožněn vjezd vozidlům,
jejichž vlastníkem či provozovatelem je fyzická
osoba, která má v pěší zóně trvalé bydliště, a
to ve smyslu § 10, odst. 1, 3 zákona č.
133/2000 Sb., nebo která na základě nájemního vztahu pro účely bydlení užívá nemovitost v
pěší zóně, dále její dítě, druh, družka, manžel,
manželka žijící s těmito osobami ve společné

domácnosti rovněž, je-li vlastníkem či provozovatelem vozidla (dále jen „rezident“)
- tato povolenka je vydávána bez poplatku
s platností na celý kalendářní rok
- bydliště je prokazováno vyznačením adresy
trvalého pobytu v platném občanském průkazu
nebo jiném dokladu totožnosti či platnou nájemní smlouvou
- Osobám uvedeným v § 3 odst. 1 je umožněno požádat o vydání 4 nezpoplatněných žlutých povolenek na každý kalendářní rok za
účelem zajištění oprav, údržby majetku a dovozu materiálu či věcí prostřednictvím dalšího
subjektu. Za oprávněnost užití těchto povolenek odpovídá osoba žadatele. Do těchto povolenek žadatel vyplní datum jejího využití a registrační značku daného vozidla.
2) Modrá povolenka
a) aa)
na základě této povolenky může
být umožněn časově neomezený vjezd
do pěší zóny nebo její části vozidlům,
jejichž vlastníkem či provozovatelem je
fyzická nebo právnická osoba vlastnící
nemovitost (pokud se nejedná o případ
uvedený v § 3, bod 1) nacházející se v
pěší zóně - tato povolenka je vydávána
bez poplatku s platností na celý kalendářní rok
ab)
na základě této povolenky může
být v době od 16:00 do 10:00 umožněn
vjezd do pěší zóny nebo její části vozidlům, jejichž vlastníkem či provozovatelem je fyzická nebo právnická osoba
prokazatelně užívající nemovitost nacházející se v pěší zóně jako provozovnu k podnikání nebo obecně prospěšné činnosti (dále jen „abonent“),
vyjma užívání nemovitosti pro skladování - tato povolenka je vydávána bez
poplatku s platností na celý kalendářní
rok
b) na základě této povolenky může být
umožněn vjezd vozidlům TAXI (specifikovaným a řádně označeným ve smys-
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lu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční
dopravě) do celé pěší zóny po celý den
bez omezení za poplatek 2000 Kč za
každý kalendářní měsíc
c) na základě této povolenky může být
umožněn vjezd vozidlům realizujícím
příležitostnou osobní silniční dopravu
(ve smyslu zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě) na dobu od 15:00 do
10:30 do celé pěší zóny za poplatek
1500 Kč za každý kalendářní měsíc.
- o povolenku podle písm. b) a c) tohoto
odstavce žádá dopravce užívající vozidla
k výše uvedenému účelu
3) Žlutá povolenka
- do pěší zóny nebo její části může být umožněn vjezd v omezené době vozidlům označeným jednorázovým žlutým povolením, které
může být vydáno:
a) ostatním osobám blízkým rezidentům
(§ 22 občanského zákoníku) než je
uvedeno v odst. 1 tohoto §, na dobu od
16:00 do 10:00 bez poplatku
b) osobám provádějícím, opravárenské,
údržbářské a jiné podobné služby pro
rezidenty a abonenty, za poplatek 100
Kč za každý započatý den
c) doručovatelům zásilek v době mimo
zásobování za poplatek 100 Kč za každý započatý den
d) v dalších jinde nespecifikovaných a
odůvodněných případech i dalším osobám v době zásobování i mimo ni za
poplatek 100 Kč za každý započatý den
nebo v mimořádných případech zdarma.
4) Červená povolenka
a) do pěší zóny nebo její části může být povolen vjezd v době od 15:00 do 10:30
vozidlům označeným jednorázovým červeným povolením, které může být vydáno osobám prokazatelně ubytovaným v
k tomu určených objektech v pěší zóně
města za účelem dopravy ubytovaných
osob do těchto ubytovacích zařízení
b) do pěší zóny nebo její části může být povolen vjezd v době od 10:00 do 16:00
vozidlům, jejichž vlastníkem či provozovatelem je ubytovatel provádějící prokazatelně hromadný převoz zavazadel
osob ubytovaných v ubytovacích zařízeních
s kapacitou
nad
40
lůžek nacházejících se v pěší zóně města
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c) poplatek za vydání červené povolenky je
stanovena na 100 Kč za každý započatý
den
§4
Ubytovaní v pěší zóně
1) Provozovatelé ubytovacích zařízení si mohou u stálé služby městské policie předem
zakoupit jednorázové červené povolení pro své
hosty ke vjezdu do pěší zóny (§ 3, odst. 4,
písm. a).
2) Osoby, které vjíždějí do pěší zóny za účelem ubytování, jsou povinny mít vydané povolení k vjezdu a umístit je tak, aby toto povolení
bylo viditelně umístěno ve vozidle již při jejich
prvním příjezdu k ubytovacímu zařízení. Provozovatelé ubytovacích zařízení za tím účelem
předají ubytovaným povolení v jejich zařízení.
3) Jednorázové povolení platí v tomto případě
nejvýše 24 hodin a musí v něm být vyznačen
název ubytovacího zařízení, registrační značka
vozidla, datum vystavení a hodina prvního
vjezdu. Všechny tyto údaje vyplní ubytovatel
nebo ubytovaný nesmazatelným způsobem
jakoukoliv barvou. Pokud jsou na povolence
škrtnuté, nečitelné nebo jinak odstraněné údaje, je neplatná.
§5
Vydávání povolení
1) Povolení se vydává jako samostatné povolení ke vjezdu a průjezdu konkrétní trasou v
pěší zóně. Povolení ke vjezdu musí být po
celou dobu, kdy je vozidlo v pěší zóně, viditelně umístněno za jeho předním sklem tak, aby
bylo zcela čitelné.
2) Povolení vydává Městská policie Český
Krumlov nebo Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov
(dále jen „vydávající orgán“), podle typu povolenky.
3) Vydávající orgán může z těchto pravidel
udělovat podle svého uvážení výjimky a vydávat všechny druhy povolení k vjezdu podle § 3.
Všechny tyto výjimky musí písemně evidovat
v samostatné evidenci včetně řádného odůvodnění udělení povolení k vjezdu.
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4) Povolení ke vjezdu se vydává na základě
žádosti. Žádost o jednorázové povolení se
podává ústně na služebně městské policie a
rozhoduje se o něm okamžitě, pokud žadatel
předloží takové podklady, podle kterých bude
jeho požadavek možné vyřídit bezodkladně.
Žádost o dlouhodobé povolení se provádí písemně na předepsaném formuláři.
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j) údaj o místě vyhrazeném k parkování
městským úřadem
k) poučení žadatele o jeho povinnostech
l) datum podání žádosti
m) podpis
§7
Druhy a provedení povolení

5) Povolení bude žadateli předáno až po zaplacení místního poplatku, pokud není vydáváno bezplatně.

1) Povolení ke vjezdu do pěší zóny města se
vydávají ve čtyřech barevných provedeních za
podmínek uvedených v § 3 odst. 1 – 4.

6) Povolení se vydává jako jednorázové nebo
dlouhodobé, nejdéle však na dobu jednoho
kalendářního roku.

2) Povolenka je oboustranná.
Přední strana obsahuje:
a) znak města
b) nápis „vjezd povolen“
c) registrační značku
d) písmeno označující směr vjezdu do města
e) časové omezení dle oprávnění
f) evidenční číslo povolenky
g) dobu platnosti potvrzenou razítkem
městské policie nebo odboru dopravy
h) číslo vyhrazeného parkovacího místa,
pokud bylo přiděleno

7) Jedna fyzická nebo právnická osoba může
být držitelem max. 2 ks přenosných modrých
povolenek. Tyto povolenky jsou přenosné mezi
všemi vozidly uvedenými na povolence, jejichž
vlastníkem či provozovatelem je osoba žadatele. Druhé povolení se vydává vlastníkům či
provozovatelům 4 a více vozidel. Omezení
počtu povolenek se netýká případů, kdy vlastník nemovitosti v pěší zóně právem užívá nemovitost, která není místní komunikací, k parkování svých vozidel.
8) V jednorázovém povolení podle § 3 odst. 3
písm. a), b), c), d) musí být vyznačen účel a cíl
jízdy a předpokládaná doba zdržení v pěší
zóně.
9) Na vydání povolení není právní nárok.

Zadní strana obsahuje:
i) poučení
j) datum vydání
k) podpis vydávajícího pracovníka
l) razítko městské policie nebo odboru dopravy
§8
Změny, rušení a vracení povolení

§6
Žádost o povolení ke vjezdu
1) Žádost (formulář) o povolení ke vjezdu do
pěší zóny obsahuje:
a) jméno a příjmení (fyzické osoby) nebo
název (právnické osoby)
b) rodné číslo (fyzické osoby) nebo IČ
(právnické osoby)
c) trvalé bydliště, sídlo (právnické osoby)
d) místo garážování
e) registrační značka a typ vozidla
f) adresu majitele vozidla
g) označení místa vjezdu a trasy průjezdu
h) časové vymezení vjezdu
i) zdůvodnění žádosti

1) Pokud se změnily podmínky, za nichž bylo
povolení vydáno, nebo podmínky vjezdu do
pěší zóny nebo její části, je držitel povolení
povinen změnu vydávajícímu orgánu oznámit a
předložit mu povolení k vyznačení změny do
deseti dnů ode dne kdy tato změna nastala.
Jinak toto povolení pozbývá platnosti a může
být držiteli odejmuto.
2) Pokud jsou ve vydaném povolení neoprávněnou osobou pozměněny jakékoliv údaje,
stává se povolení neplatným.
3) Vydané povolení je možné žadateli zrušit,
jestliže:
a) pominuly důvody, pro které bylo vydáno
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b) jeho držitel porušuje omezení, která jsou
v něm stanovena
c) bylo zneužito
4) Zrušené povolení je jeho držitel povinen
vrátit vydávajícímu orgánu do sedmi dnů ode
dne, kdy se o jeho zrušení dověděl. Může jej
též na místě odejmout strážník městské policie.
§9
Zásobování v pěší zóně
1) Doba určená pro zásobování v pěší zóně je
určena od 19:00 do 10:00 hod celoročně. Je
vyznačena na dopravních značkách „Pěší zóna“ a „Konec pěší zóny“.
§ 10
Omezení hmotnosti vozidel
1) Pro zásobování v pěší zóně, a to pouze za
účelem naložení nebo vyložení nákladu lze
použít vozidla nejvýše do okamžité hmotnosti
3,5 tuny, která je uvedena na dopravních
značkách „Pěší zóna“ a „Konec pěší zóny“.
2) Pro vozidla, která přesahují hmotnost uvedenou na dopravních značkách „Pěší zóna“ a
„Konec pěší zóny“ a vykonávají v pěší zóně
nezbytnou dopravní obsluhu, může vydat výjimku z místní úpravy provozu pouze příslušný
silniční správní úřad v souladu s § 77 odst. 7
zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění.

§ 11
Účinnost
Tato pravidla, která byla schválena usnesením
RM č. 0026/RM2/2022 ze dne 17.1.2022, nabývají účinnosti dnem 26.1.2022 a ruší předchozí.

Mgr. Dalibor Carda
starosta města
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