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NAŘÍZENÍ 

ze dne 30. listopadu 2015, 

o placeném stání na místních komunikacích 

 
Rada města Český Krumlov se usnesla 

dne 30.11.2015 vydat dle § 11 a § 102 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, a na základě § 23 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
v platném znění, toto nařízení. 

 
Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

(1) Toto nařízení se vydává za účelem 
organizování dopravy a pro zajištění opti-
málního využití parkovacích kapacit na úze-
mí města Český Krumlov pro jeho obyvatele 
i návštěvníky. 

(2)  Na území města Český Krumlov se 
vymezují oblasti, ve kterých lze místní ko-
munikace nebo jejich určené úseky užít za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými před-
pisy k: 

a)  stání silničního motorového vozidla 
v obci na dobu časově omezenou, nejvýše 
však na dobu 24 hodin, 

b)  stání silničního motorového vozidla 
provozovaného právnickou nebo fyzickou 
osobou za účelem podnikání podle zvláštní-
ho právního předpisu,1 která má sídlo nebo 
provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo 
k stání silničního motorového vozidla fyzické 
osoby, která má místo bydliště ve vymezené 
oblasti obce, (dále jen „placené stání") a 
stanoví se způsob placení sjednané ceny a 
způsob prokazování jejího zaplacení. Pokud 
žadatel o vydání parkovací karty není 
vlastníkem nebo provozovatelem vozidla 
(pro nějž žádá vydání parkovací karty) 

uvedeným v technickém průkazu vozidla, 
doloží k žádosti o vydání parkovací karty 
písemný souhlas vlastníka, popř. 
provozovatele předmětného vozidla. 

(3) Druhy žadatelů o vydání parkovací 
karty: 

a) „Abonent“ je právnická nebo fyzická 
podnikající osoba s předplaceným stáním 
vozidla, provozovaného za účelem 
podnikání podle zvláštního právního 
předpisu1, která má sídlo nebo provozovnu 
v jedné z oblastí placeného stání vymezené 
v článku 2 odst. 2) tohoto nařízení. 

b) „Rezident“ je fyzická osoba, která má 
místo bydliště v oblasti vymezené v článku 2 
odst. 2) tohoto nařízení. 

c) „Zaměstnanec“ je pro potřeby tohoto 
nařízení osoba, které je umožněno využívat 
ke stání „zónu pro zaměstnance“ a osoba 
prokazatelně zaměstnaná u právnické či 
fyzické podnikající osoby se sídlem nebo 
provozovnou v jedné z oblastí placeného 
stání vymezené v článku 2 odst. 2) tohoto 
nařízení. 
 
 
 

Článek 2 

OBLASTI PLACENÉHO STÁNÍ 

(1) Placené stání je možno zřídit na 
všech místních komunikacích na území 
města Český Krumlov, nebude-li tím 
ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích a jiný veřejný 
zájem. 

(2) Místní komunikace nebo jejich úseky, 
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které lze užít k placenému stání, jsou 
rozmístěny v těchto oblastech (příloha č. 1 – 
Mapa oblastí): O1 (Špičák), O2 (Latrán + 
Vnitřní město), O3 (Plešivec), O4 (Horní 
Brána - Rooseveltova, Dolní náměstíčko, Po 
Vodě), O5 (Kaplická, Příkrá, Rybniční), O6 
(Polská), O7 (Nové Domovy), O8 (Za 
Tiskárnou), O9 (Fialková) a je možné v nich 
organizovat stání těmito způsoby: 

a) „MODRÁ ZÓNA“ – v této zóně jsou 
denně v době od 0:00 do 24:00 oprávněni ke 
stání držitelé parkovacích karet „A“ a „R“ a 
je-li to umožněno, je v této zóně v konkrétní 
vymezenou část dne a týdne, uvedenou na 
příslušném dopravním značení, umožněno 
stání zaměstnanců právnických a 
podnikajících fyzických osob majících sídlo 
podnikání či provozovnu v dané oblasti, kteří 
jsou držiteli parkovací karty „Z“. 

b) „ZELENÁ ZÓNA“ – v této zóně jsou 
v konkrétně vymezenou část dne a týdne, 
uvedenou na příslušném dopravním 
značení, oprávněni ke stání pouze držitelé 
parkovacích karet („A“, „R“ popř. „Z“) a po 
zbytek dne je stání zpoplatněno 
prostřednictvím samoobslužného parko- 
vacího automatu. Popř. je možné tyto režimy 
během dne a roku kombinovat. 

c) „ŽLUTÁ ZÓNA“ – v této zóně je 
v konkrétně vymezenou část dne a týdne, 
uvedenou na příslušném dopravním 
značení, stání zpoplatněno pouze 
prostřednictvím samoobslužného parkova- 
cího automatu. 
 
Mapy jednotlivých oblastí s vyznačením a 
popisem lokalizace jednotlivých zón a 
počtem stání jsou uvedeny v příloze č. 2 
k tomuto nařízení. 
 

Článek 3 

DOBA A CENY PLACENÉHO STÁNÍ 

(1) V zónách dle článku 2 odst. 2 písm. 
b) „ZELENÁ ZÓNA“ a c) „ŽLUTÁ ZÓNA“ jsou 
ceny placeného stání stanoveny takto: 

DO 45 MINUT  NEJVÝŠE 5 KČ 
DO 90 MINUT  NEJVÝŠE 10 KČ 
KAŽDÁ DALŠÍ HODINA  NEJVÝŠE 50 KČ 
(2) Parkovné se platí po dobu uvedenou 

na automatu či na dopravním značení 
vztahujícím se k danému parkovišti. 

Sjednaná cena se platí v hotovosti 
prostřednictvím samoobslužného automatu 
nebo u obsluhy. Po zaplacení je vydán lístek 
s vyznačením časového údaje doby parko-
vání (parkovací lístek). 

(3) Zaplacení sjednané ceny se 
prokazuje umístěním parkovacího lístku 
vydaného parkovacím automatem nebo 
obsluhou nebo vydané parkovací karty na 
viditelném místě za čelním sklem vozidla 
tak, aby byl z vnějšku vozidla čitelný celý 
text na lícové straně těchto dokladů. 
 

Článek 4 

PARKOVACÍ KARTY 

(1) Parkovací karta opravňuje držitele 
k placenému stání ve smyslu čl. 1 odst. (2) 
písm. b) tohoto nařízení. 

(2) O vydání parkovací karty rozhoduje a 
samotné karty vydává Odbor dopravy a 
silničního hospodářství Městského úřadu 
Český Krumlov. 

(3) Parkovací kartu lze vydat pouze 
žadatelům specifikovaným v čl. 5, čl. 6 a čl. 
7 z oblastí O1 až O9, které tvoří ulice, jejich 
části a další prostory: Dlouhá, Dolní 
náměstíčko, Fialková (část), Formanská, 
Horní, Horská, Hradební, Chvalšinská 
(část), Kájovská, Kaplická, Klášter, 
Klášterní, Kostelní, Latrán, Linecká, Masná, 
tř. Míru (část), Na Fortně, Na Ostrově, Na 
Stráni, Nad Schody, náměstí Svornosti, 
Nové Domovy, Nové Město, Panenská, 
Panská, Parkán, Pivovarská, Plešivecká, 
Plešivecké náměstí, Polská, Po Vodě, 
Příkrá, Radniční, Rooseveltova, Rybářská, 
Rybniční, Serpentina, Soukenická, 
Šatlavská, Široká, Špičák, T. G. Masaryka, 
Tavírna, U Jeslí, U Luny, U Vltavy, U Zelené 
ratolesti, V Jámě, Věžní, Za Soudem, Za 
Tiskárnou, Zámecké schody, Zámek, 5. 
května, blíže specifikovaných v příloze č. 2. 

(4) Parkovací karta pro Abonenty a 
Rezidenty se vydává na kalendářní rok nebo 
pololetí. Parkovací kartu pro zaměstnance 
lze vydat min. na kalendářní měsíc. 

(5) Parkovací karty lze užít k placenému 
stání na místech dle čl. 2 odst. 2 v době, kdy 
je zde umožněno stání Abonentům, 
Rezidentům či Zaměstnancům. Parkovací 
karta je mezi jednotlivými oblastmi O1 až O9 
nepřenosná. 
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(6) Parkovací karta opravňuje jejího 
držitele ke stání vozidla (vozidel) v zónách 
k tomu určených. Nezaručuje nárok na 
konkrétní parkovací místo. Na vydání karty 
není právní nárok. 

(7) Parkovací karty jsou přenosné pouze 
mezi vozidly, jejichž registrační značky jsou 
na kartě uvedeny. Provádět úpravy 
parkovacích, i již vydaných karet, smí pouze 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu Český Krumlov. 

(8) Cena parkovací karty se platí předem 
na pokladně Městského úřadu Český 
Krumlov. 

(9) Parkovací karta obsahuje označení 
„A“ nebo „R“ nebo „Z“, údaj o oblasti, pro 
kterou karta platí (O1 – O9), evidenční číslo 
karty, dobu platnosti, razítko MěÚ ODSH, 
podpis, datum vystavení, RZ vozidla, popř. 
vozidel. 
 
 

Článek 5 

PARKOVACÍ KARTA PRO REZIDENTY 

(1) O vydání parkovací karty „R“ může 
požádat pouze fyzická osoba s trvalým 
bydlištěm v zóně placeného stání, v jedné 
z oblastí O1 až O9. 

(2) Trvalé bydliště prokazuje žadatel 
platným občanským průkazem nebo platnou 
nájemní smlouvou. Konkrétní užívanou 
bytovou jednotku lze doložit také potvrzením 
od vlastníka nemovitosti či bytové jednotky. 
V případě opakovaného předložení téže 
nájemní smlouvy předloží žadatel navíc 
čestné prohlášení ve smyslu, že smlouva 
nepozbyla platnosti a bude platná po celou 
dobu, na kterou žadatel žádá o vydání 
parkovací karty. 

(3) Skutečnost, že je žadatel 
oprávněným uživatelem vozidla, doloží 
technickým průkazem (v případě, že je 
vlastníkem či provozovatelem) nebo 
smlouvou se zaměstnavatelem k používání 
služebního vozidla pro soukromé potřeby 
nebo jiným písemným dokladem o tom, že 
vlastník vozidla umožňuje žadateli jeho 
užívání. 

 
Článek 6 

PARKOVACÍ KARTA PRO ABONENTY 

(1) vydání parkovací karty „A“ může 
požádat pouze právnická nebo fyzická 
osoba zřízená za účelem podnikání podle 
zvláštního právního předpisu, která má sídlo 
nebo provozovnu v zóně placeného stání, 
v jedné z oblastí O1 až O9 a současně je 
vlastníkem nebo provozovatelem silničního 
motorového vozidla uvedeným v technickém 
průkazu vozidla. 

(2) Adresu sídla nebo provozovny 
prokazuje žadatel výpisem z obchodního či 
živnostenského rejstříku ne starším než 30 
dnů. 

 
 

Článek 7 

PARKOVACÍ KARTA PRO 
ZAMĚSTNANCE 

(1) O vydání parkovací karty „Z“ může 
pro své zaměstnance požádat pouze 
zaměstnavatel, kterým je právnická nebo 
fyzická osoba zřízená za účelem podnikání 
podle zvláštního právního předpisu, která 
má sídlo nebo provozovnu v zóně placeného 
stání, v jedné z oblastí O1 až O9. 

(2) O možnosti vydávat zaměstnavateli 
uvedenému v odst. 1 tohoto článku v určitém 
počtu kartu „Z“ rozhoduje Odbor dopravy a 
silničního hospodářství Městského úřadu 
Český Krumlov na základě aktuální dopravní 
situace v dané oblasti. 

(3) Skutečnost, že je zaměstnanec nebo 
zaměstnavatel vlastníkem nebo 
provozovatelem vozidla, doloží technickým 
průkazem. Oprávněnost užívání vozidla lze 
dále doložit jiným písemným dokladem o 
tom, že vlastník vozidla umožňuje žadateli 
jeho užívání. 

 
Článek 8 

DOHLED A SANKCE 

Na dodržování tohoto nařízení dohlíží 
Městská policie Český Krumlov a pověření 
pracovníci Městského úřadu Český Krumlov 
Odboru dopravy a silničního hospodářství. 
Porušení ustanovení tohoto nařízení se 
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postihuje podle zvláštních právních 
předpisů2. 

 

Článek 9 

Tímto nařízením se ruší nařízení města 
Český Krumlov č. 9/2003, o placeném stání 
na místních komunikacích ze dne 14.7.2003. 

 
 
 

Článek 10 

ÚČINNOST 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 
1.1.2016. 

 

 

Mgr. Dalibor Carda, v. r. 

starosta 

 

 

Ing. Josef Hermann, v. r. 

místostarosta 



CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 
(platnost od 1.1.2021) 

 
 

Rada města Český Krumlov vymezila Nařízením města č. 4/2015 v platném znění (dále jen 
„nařízení“) oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy k: 
 

a) stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 
dobu 24 hodin, 

b) stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo 
provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání silničního motorového vozidla 
fyzické osoby, která má místo bydliště ve vymezené oblasti obce, 

 
a stanovila způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení. 
 
 
Ceny placeného stání jsou stanoveny takto: 
 

1. V zónách dle článku 2 odst. 2 písm. b) „ZELENÁ ZÓNA“ a c) „ŽLUTÁ ZÓNA“ 
v době kdy je stání zpoplatněno prostřednictvím samoobslužného parkovacího 
automatu, jsou ceny placeného stání stanoveny takto: 

DO 45 MINUT  NEJVÝŠE 5 KČ 
DO 90 MINUT   NEJVÝŠE 10 KČ 
KAŽDÁ DALŠÍ HODINA  NEJVÝŠE 50 KČ 

 
2. Cena parkovací karty pro Rezidenty dle článku 5 nařízení: 

 za 1. kartu žadatele 1200 Kč/rok  800 Kč/pololetně 
 za 2. a další kartu téhož žadatele nebo dalšího žadatele sdílejícího s prvním 

žadatelem stejnou bytovou jednotku  3000 Kč/rok  1800 Kč/pololetně 
 

3. Cena parkovací karty pro Abonenty dle článku 6 nařízení: 
 za 1. kartu žadatele 6000 Kč/rok  3500 Kč/pololetně 
 za 2. a další kartu téhož žadatele  10000 Kč/rok  6000 Kč/pololetně 

 

4. Cena parkovací karty pro Zaměstnance dle článku 7 nařízení: 
 karta na parkoviště před Městským úřadem Český Krumlov    200 Kč/měsíc 

 parkovací karta do oblastí O1 až O8 150 Kč/měsíc 
 parkovací karta do oblasti O9 100 Kč/měsíc 


