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MĚSTO BECHYNĚ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nařízení 
č. 9/2012 

o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních 
komunikacích  

 
Rada města Bechyně vydala  dne 5.12.2012,  na základě ustan. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na 
základě zmocnění v ustan. § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

 Pro účely organizování dopravy na území města Bechyně se tímto nařízením 
vymezují místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla (dále jen „motorové vozidlo“).   

 
Čl. 2 

Vymezená oblast města 
      Za vymezenou oblast města, ve které lze místní komunikace užít způsobem uvedeným 
v čl. 1,  se  považují místní komunikace nacházející se na  náměstí T.G.Masaryka (pozemky 
č.par. 1987, 1988 a 1989/1 v k.ú. Bechyně).  Pro stání silničních motorových vozidel držitelů 
parkovacích lístků dle článku 7 tohoto nařízení je vyhrazen prostor spodní části náměstí 
T.G.Masaryka od čp. 140 do čp. 131.  
 

Čl. 3 
Režim zpoplatnění stání 

1) Místní komunikace nebo jejich určené úseky v oblasti vymezené v čl. 2 lze užít k stání 
motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy dle 
Ceníku stání motorových vozidel na vymezených komunikacích.  

2) Mimo dobu uvedenou v čl. 5 lze tyto místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 
k stání  motorového vozidla bezplatně.  

3) Cenu za stání lze zaplatit zakoupením parkovacího lísku a to prostřednictvím 
parkovacího automatu nebo na Městském úřadu Bechyně. Dokladem o zaplacení ceny 
za stání je parkovací lístek, který musí být po celou dobu stání umístěn na viditelném 
místě za předním sklem motorového vozidla.  

4) Cenou za stání se rozumí cena za užití jednoho parkovacího místa k stání motorového 
vozidla.  

5) Cena za stání se neplatí v případě užití parkovacího místa v souladu s nařízením města 
Bechyně, kterým se vydává Tržní řád.  
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                                                           Čl.4 
                                          Provozovatel parkovišť 

     Provozovatelem parkovišť na vymezených komunikacích je město Bechyně.  
 

Čl. 5 
Časově omezená doba placeného stání 

      Doba placeného stání je stanovena na dobu pondělí až neděle od 7.00 hod do 17.00 hod.  
  

Čl. 6 
Cena  a způsob prokazování jejího zaplacení 

1) Cena za stání motorových vozidel je stanovena v Ceníku stání motorových vozidel na 
vymezených komunikacích, který vydává rada města  (dále jen „ceník“). 

2) Zaplacení ceny  se prokazuje parkovacím lístkem. Parkovacím lístkem se rovněž 
prokazuje nárok na stání zdarma dle ceníku. 

3)  Cena za stání vozidla musí být zaplacena buď v  parkovacím automatu, nebo 
zakoupením parkovacího lístku podle čl. 7 a to na celou dobu stání motorového vozidla. 
Řidič je povinen umístit parkovací lístek na celou dobu stání viditelně za přední sklo 
motorového vozidla, lícovou stranou  směrem ven z vozidla tak, aby jeho text byl 
snadno čitelný při pohledu zvenku.  Řidič jednostopého vozidla si uschová parkovací 
lístek u sebe. 

 
Čl. 7 

Parkovací lístek 
 1) Parkovací lístek na dobu delší než 24 hodin může město Bechyně vydat na žádost   

fyzické nebo právnické osoby. Držitelem tohoto parkovacího lístku   může být:  
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve vymezené oblasti města a je majitelem nebo 

provozovatelem   osobního automobilu……………………….. (Parkovací lístek A), 
b) fyzická nebo právnická osoba se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou ve 

vymezené oblasti města……………………………………….. (Parkovací lístek B), 
c) fyzická osoba, která je zaměstnancem (nebo ve služebním poměru) fyzické nebo 

právnické osoby, která má ve vymezené oblasti města sídlo, místo podnikání nebo 
provozovnu …………………………………………………….(Parkovací lístek C), 

d) ostatní fyzické osoby, které jsou občany města………………. (Parkovací lístek D), 
e) ostatní právnické osoby, které mají sídlo na území města…....   (Parkovací lístek E), 
f) ostatní fyzické nebo právnické  osoby……………………… ..  (Parkovací lístek F), 
g) fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje ve vymezené oblasti města ubytovací 

služby………………………………………………………..  (Parkovací lístek P) 
Parkovací lístek „P“ je přenosný.   

2) Parkovací lístky se vydávají na kalendářní rok (1. 1. – 31.12.).  
3) Parkovací lístek  musí být po celou dobu stání umístěn za předním sklem automobilu,  

musí být plně viditelný a nesmí být ani částečně zakrytý,  lícovou stranou obsahující 
identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby jeho text byl snadno čitelný při 
pohledu zvenku.   

4) V případě odcizení, ztráty nebo značného poškození parkovacího lístku nebo v případě 
změny údajů na parkovacím lístku může jeho držitel požádat o vystavení duplikátu. 
Cena za vystavení duplikátu parkovacího lístku  je  30,- Kč. 

5) Zakoupením parkovacího lístku  nevzniká jeho držiteli nárok na parkovací místo. 
6) Žadatel je povinen prokázat splnění podmínek pro vydání parkovacího lístku.  
7) Parkovací lístek opravňuje držitele k užití jednoho parkovacího místa (stání).  
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Čl. 8 

Bezplatné parkování a výjimky 
1) Označeným zásahovým vozidlům základní složky integrovaného záchranného systému 

při výkonu jejich činnosti (tj. HZS ČR, JPO, Zdravotnická záchranná služba, Policie 
ČR),  vozidlům města Bechyně  a vozidlům na povolení města Bechyně je umožněno 
stání zdarma.   

2) Výjimky při poskytování parkovacích lístků dle čl. 7 osobám, které nesplňují podmínky 
tohoto nařízení, může povolit v případech hodných zvláštního zřetele rada města.  

3) Rada města může rozhodnout o bezplatném přidělení parkovacího lístku dle čl. 7 
z důvodů hodných zvláštního zřetele.  

 
Čl. 9 

Vyhrazená parkovací místa 
      Ve vymezené oblasti se nevyhrazují trvalá parkovací místa, s výjimkou parkovacích míst  
pro Policii ČR a osoby se zdravotním postižením.   
 

Čl. 10 
Zrušovací ustanovení  

 
      Zrušuje se nařízení č. 7/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích. 

Čl. 11 
Účinnost 

 
     Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.  
 
 
 
         -----------------------------------------------------                ---------------------------------------- 
                       Mgr. Jiří Beneš                                                    Mgr. Jaroslav Matějka 
                         místostarosta                                                                starosta  

 
 
 
 
 
 
 
 


