
Nařízení města Slavkov u Brna č. 4/2017 
o zpoplatnění stání na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna 

 
Rada města Slavkov u Brna se usnesením č. 1734/76/RM/2017 na své 76. schůzi dne 6.3.2017 usnesla 
vydat na základě ust. § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s ust. § 11 odst. 
1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, toto nařízení: 

I.  
Vymezení parkoviště 

1. Místní komunikace ve Slavkově u Brna nebo jejich úseky, které lze užít ke stání silničních motorových 
vozidel (s výjimkou motocyklů) na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jen po zaplacení 
ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy (dále jen parkovné), jsou:  

pozemní místní komunikace na ulici Komenského náměstí v úseku od křižovatky s Palackého náměstím 
po ul. Malinovského (parkovací plocha mezi ZŠ Komenského a kostelem Vzkříšení Páně (dále jen 
parkoviště). 

2. Parkoviště je označeno příslušným dopravním značením podle zvláštního předpisu. 

 
II. 

Parkovné a doba zpoplatnění stání na parkovišti 
1. Stání na parkovišti je zpoplatněno v pondělí až pátek v době od 08:30 do 14:30 hodin.  

2. Sazba parkovného při úhradě zakoupením parkovacího lístku činí: 5,-Kč za 1/2 hodiny, 10,-Kč za 1 
hodinu, 10,-Kč za každou další hodinu. 

III. 
Způsob úhrady parkovného 

Cenu podle čl. II odst. 2 tohoto nařízení hradí řidič zakoupením parkovacího lístku. Parkovací lístek je 
řidič povinen umístit viditelně za přední sklo silničního motorového vozidla po celou dobu stání na 
parkovišti.  

IV. 
Ostatní ustanovení 

Od placení ceny jsou při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností plně osvobozena 
vozidla s právem přednostní jízdy podle zvláštního předpisu1 a vozidla s označením vozidla přepravujícího 
osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou podle zvláštního předpisu2. 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolu úhrady ceny provádí město Slavkov u Brna, Městská policie Slavkov u Brna, obsluha 
parkoviště a Policie ČR. 

2. Výnos z úhrady ceny je příjmem rozpočtu města Slavkov u Brna. 

3. Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštního předpisu3. 

4. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.5.2017. 

                                                           
1 Ust. § 41 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů. 
2 Ust. § 67 zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 
3 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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