Nařízení města Břeclavi č. 4/2020,
kterým se vymezují oblasti m ěsta, kterých lze m ístní kom unikace nebo jejich určené
úseky užit ke stání silničního m otorového vozidla jen za sjednanou cenu

Rada města Břeclavi se na své schůzi dne 14.10.2020 usnesla vydat na základě § 23odst. 1, zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a
§ 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, toto nařízení:

ČI. 1
Vymezení oblastí obce
(1) Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky (dále jen „vymezené
komunikace") užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:^
a) k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24
hodin, jsou vymezeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu,2) která má sídlo nebo
provozovnu ve vymezené oblasti obce nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické
osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti
obce, jsou vymezeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2) Místní komunikace nebo jejich úseky vymezené tímto nařízením jsou označeny dopravním
značením podle zvláštního právního předpisu.3^
ČI. 2
Placení sjednané ceny
(1) Cena za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích se sjednává dle
platného ceníku schváleného usnesením Rady města Břeclavi.
(2) Sjednaná cena se platí:
a) v případech uvedených v či. 1 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení
- prostřednictvím parkovacího automatu, platebního terminálu a mobilní aplikací MPLA
- zakoupením předplatní parkovací karty u Městské policie Břeclav, Kupkova 3, Břeclav (dále
jen „MP").
Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání silničních motorových vozidel na vymezených
komunikacích bezplatné.
b) v případě uvedeném v či. 1 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení zakoupením parkovací karty u MP;
parkovací karta obsahuje sériové číslo, údaje o době platnosti, označení vymezené
komunikace, pro kterou karta platí, jméno, příjmení, případně název držitele karty nebo RZ
vozidla, pro které byla přidělena.

1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění
vyhlášky č. 84/2016 Sb.

CI. 3
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty
po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak,
aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová
parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe a je povinen jej předložit na vyzvání kontrolního orgánu
ke kontrole. Při platbě cestou mobilní aplikace MPL A se platba prokazuje záznamem v databázi
systému Městské policie Břeclav.

C1.4
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Břeclav. Porušení povinností
stanovených tímto nařízením lze postihovat jako přestupek4'.

CI.5
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení města Břeclavi č. 3/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikaci nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou
cenu.

C1.6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.11.2020.

Bc. Jakub Matuška
v.r.
místostarosta

2 přílohy
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

4) Např. zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Bc. Svatopluk Pěček
v.r.
starosta

Příloha č. 1
k nařízení města Břeclavi č. 4/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
Vymezení oblastí města, ve kterých lze vymezené komunikace ve dnech pondělí - pátek v době od
07:00 do 17:00 hodin a v sobotu v době od 07:00 do 13:00 hodin, vyjma parkoviště U pošty a
Jungmannova - Sady 28. října, u kterých se doba vymezuje ve dnech pondělí - pátek v době od 08:00
do 18:00 hodin a v sobotu v době od 08:00 do 12:00 hodin, a vyjma dnů státem uznaných svátků, užít
za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu
časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin:
Část obce
Břeclav

Místní kom unikace v ulici
Čechova
Čermákova
Husova
Jungmannova - Sady 28. října
Křížkovského
Sladová
Slovácká 1
Slovácká 2
Smetanovo nábřeží
Sovadinova
Šilingrova
U Stadionu
U Tržiště
Za Bankou
Žerotínova

Parkoviště

Cukrovar
Dům kultury
Dům školství
Pod Evou
Finanční úřad
Městský úřad
Národních hrdinů
Poliklinika
Shopping centrum
Terezka
Železniční stanice
U pošty
U nemocnice

Stručný popis vymezující m ístní
komunikaci nebo její úsek
od Smetanova nábř. po Žerotínovu
parkovací automat za Domem kultury
na nábř. Komenského
od J. Palacha po Slováckou
od J. Palacha po Čechovu +
Sady 28. října

mimo bývalé autobusové nádraží
bývalé autobusové nádraží
od J. Palacha po Čechovu
od J. Palacha po Křížkovského
od Sady 28.října po Čechovu
od řeky Dyje po Národních hrdinů

od Sady 28. října po Čechovu
před objektem Rácio
za objektem
za objektem
před objektem
nádvoří
před objektem svářečské školy
před objektem a dále podél garáží
za objektem u sídl. Slovácká
naproti hotelu
před objektem - Sady 28. října
vedle objektu - Sady 28. října

Příloha č. 2
k nařízení města Břeclavi č. 4/2020 kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu
Vymezení oblastí obce, ve kterých lze vymezené komunikace užít za cenu sjednanou podle cenových
předpisů k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k 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
trvalého pobytu nebo vlastní nemovitost ve vymezené oblasti obce:
Část obce

Místní kom unikace v ulici

Břeclav

Boženy Němcové
Bří. Mrštíků
Čechova
Čermákova
Fintaj slova
J. Palacha
Jungmannova
Libušina
Národních hrdinů
Národního odboje
Nová
Poliklinika
Sídliště Dukelských hrdinů
komunikace Dukelských hrdinů
Sídliště Dukelských hrdinů
komunikace Kopečná
Sídliště Dukelských hrdinů
komunikace Křížkovského
Sídliště Dukelských hrdinů
komunikace Na Zahradách
Sídliště Dukelských hrdinů
komunikace Nám. Petra Bezruce
Sídliště Dukelských hrdinů
komunikace Sovadinova
Slovácká
Silingrova
Za Bankou
Žerotínova

Stručný popis vymezující m ístní
komunikaci nebo její úsek

parkoviště Cukrovar

včetně celého sídliště

