NaĜízení mČsta Vimperk
þ. 1/2012
o vymezení zpĤsobu využití pozemních komunikací v þásti území mČsta
Vimperk
ve smyslu ust. § 23 zákona þ. 13/1997 Sb. v platném znČní.
Rada mČsta Vimperk vydává svým usnesením þ. 559 ze dne 04.06.2012 ve smyslu ust. §
102 odst. 2 a 4, § 11 a § 12 zákona þ. 128/2000 Sb. v platném znČní na základČ ust. § 23
odst. 1 písm. a) až c) a odst. 3) zákona þ. 13/1997 Sb. v platném znČní následující naĜízení
mČsta Vimperk.
§1
Vymezení zpoplatnČných parkovišĢ
Urþené úseky místních komunikací ve mČstČ Vimperk, vyznaþené v mapové pĜíloze þ. 1
tohoto naĜízení, lze využít v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona þ. 13/1997 Sb.
k stání silniþních motorových vozidel v obci na dobu þasovČ omezenou, nejvýše však na 24
hodin, za cenu sjednanou v souladu s cenovými pĜedpisy (dále jen „parkovné“).
§2
Stanovení zpĤsobu úhrady parkovného
Parkovné bude provozovatel pĜíslušného silniþního motorového vozidla povinen uhradit buć
prostĜednictvím parkovacího automatu, urþeného k hrazení parkovného pro konkrétní úsek
místních komunikací urþený k parkování (þást parkovištČ) tak, jak je stanoveno v pĜíloze þ. 1
tohoto naĜízení, nebo zakoupením pĜedplacené parkovací karty na odboru investic MČÚ
Vimperk.
§3
Stanovení zpĤsobu prokazování zaplacení parkovného
Skuteþnost, že zaplatil parkovné, bude Ĝidiþ prokazovat umístČním parkovacího lístku, který
mu po zaplacení parkovného bude parkovacím automatem vydán, nebo pĜedplatné karty na
viditelné místo na palubní desce þi za þelním sklem zaparkovaného silniþního motorového
vozidla tak, aby bylo nahlédnutím možné ovČĜit, zda došlo k zaplacení parkovného a zda
pĜíslušné silniþní motorové vozidlo nestojí na daném úseku místní komunikace po dobu
delší, než na jakou bylo uhrazeno parkovné.
§4
Pokud Ĝidiþ neumístí viditelnČ za oknem parkovaného automobilu doklad o zaplacení
parkovného tak, jak je stanoveno v ust. § 3 tohoto naĜízení, užívá tímto naĜízením vymezené
úseky místních komunikací k doþasnému stání svého vozidla v rozporu s tímto naĜízením.
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§5
1. Toto naĜízení nabývá úþinnosti 15. dnem po jeho vyvČšení na úĜední desce MČÚ
Vimperk.
2. Toto naĜízení bylo pĜijato usnesením þ. 559 Rady mČsta Vimperk dne 04.06.2012.
3. PĜílohu tohoto naĜízení tvoĜí popis úsekĤ urþených ke zpoplatnČnému stání
(parkovištČ) vþetnČ uvedení parkovacích automatĤ, urþených k úhradČ poplatku za
stání pro daný úsek parkovištČ.
4. Ruší se NaĜízení MČsta Vimperk þ. 2/2011 ze dne 17.10.2011.
5. Doposud vydané parkovací karty všech druhĤ zĤstávají v platnosti po dobu, pro
kterou byly vydány.
Ve Vimperku 06.06.2012

Ing. Bohumil Petrášek v. r.
starosta

Ing. Jaroslava Martanová v. r.
místostarostka

VyvČšeno dne ……………..
Sejmuto dne ……………...
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Ceník za stání silniþních motorových vozidel na
místních komunikacích
Rada mČsta Vimperk schválila svým usnesením þ. 1171 ze dne 13.10.2014 ve
smyslu ust. § 102 odst. 3 zákona þ. 128/2000 Sb., v platném znČní, ceník za stání
silniþních motorových vozidel na vymezených úsecích místních komunikací dle
NaĜízení mČsta Vimperk þ. 1/2012 vydaného v souladu s ust. § 23 zákona þ. 13/1997
Sb. (dále jen „parkovné“).
I.
Stanovení základní ceny parkovného
1. Cena parkovného za stání na urþených úsecích místních komunikací
ve mČstČ Vimperk, vyznaþených v mapové pĜíloze þ. 1 tohoto ceníku, þiní 5,Kþ za každou zapoþatou pĤlhodinu stání v pracovní dny dobČ od 08:00 hodin
do 17:00 hodin. Za stání ve dny pracovního klidu a v pracovní dny v dobČ od
00:00 hodin do 08:00 hodin nebo od 17:00 hodin do 24:00 hodin daného dne
se parkovné nehradí. Nejvyšší þástka parkovného za stání v období od 8:00
hodin do 17:00 hodin jednoho pracovního dne þiní 40,- Kþ.
2. Výše uvedené parkovné se rozumí v cenách vþetnČ DPH.
II.
Parkování pĜed MČstským úĜadem Vimperk
a zdravotnickými zaĜízeními
1. Na vymezeném úseku komunikací ve mČstČ Vimperk, vyznaþeném v mapové
pĜíloze þ. 1 tohoto naĜízení þervenČ (dále jen „parkovištČ pĜed MČÚ“) se
parkovné za dobu nejvýše 2 hodin stání nehradí za pĜedpokladu, že Ĝidiþ
prokáže potvrzením vydaným na podatelnČ MČÚ Vimperk, že zde parkuje za
úþelem návštČvy MČÚ Vimperk. V ostatních pĜípadech se hradí bČžné
parkovné jako v þl. I.
2. Vymezený úsek komunikací ve mČstČ Vimperk, vyznaþený v mapové pĜíloze
þ. 1 tohoto naĜízení zelenČ (dále jen „parkovištČ pro zdravotnické zaĜízení“) lze
využít ke stání motorových vozidel v obci po dobu nejvýše 2 hodin za úþelem
návštČvy lékaĜské ordinace, nacházející se v budovČ þp. 15 a v budovČ þp. 48
ve Vimperku I. Za pĜední sklo vozidla budou viditelnČ umístČny parkovací
hodiny s oznaþením doby pĜíjezdu.
III.
Rezidenþní karty
1. Cenu parkovného lze zvýhodnČnČ pĜedplatit na dobu kalendáĜního roku
formou zakoupení karty „Rezident“ u odboru investic a údržby MČÚ Vimperk.
Kartu „Rezident“ prodá mČsto Vimperk za cenu 300,- Kþ + DPH osobČ, která
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má trvalé bydlištČ v níže (bod 3) popsaných nemovitostech, nebo v nich užívá
byt na základČ uzavĜené nájemní smlouvy a je provozovatelem motorového
vozidla kategorie M1 nebo kategorie N1, jehož nevyšší pĜípustná hmotnost
nepĜevyšuje 2,5 tuny. Takové osobČ prodá mČsto Vimperk parkovací kartu
s oznaþením „Rezident“ a uvedením RZ nejvýše 2 automobilĤ, které žadatel
provozuje a splĖují výše popsanou kategorizaci (rada mČsta mĤže k žádosti
dané osoby v odĤvodnČných pĜípadech rozhodnout, že na kartu lze uvést více
registraþních znaþek). Jedné osobČ nelze prodat více karet „Rezident“.
2. Žadatel musí být vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, uvedeného na
jemu vydané kartČ. ýasové vymezení karty se uvede na kartČ. Platnost
vystavené karty ve vztahu k vozidlu, které je na kartČ oznaþeno, zanikne
okamžikem, kdy její držitel pĜestane být provozovatelem takového vozidla.
Karta „Rezident“ bude obsahovat oznaþení „Rezident“, þíslo karty, RZ vozidla
(vozidel), datum vystavení a dobu trvání a dále oznaþení pĜíslušného úseku
urþeného ke stání s uvedenou kartou.
3. Kartou Rezident lze pĜedplatit pouze parkování na konkrétním úseku
parkovištČ, a to následujícím zpĤsobem:
a. karta Rezident urþená pro stání na úseku oznaþeném jako „námČstí
Svobody“ bude urþena ke stání na parkovišti, k jehož bČžnému
zpoplatnČní jsou urþeny parkovací automaty þ. 4 a þ. 5 (jedná se o
vymezené parkovací plochy na námČstí Svobody ve Vimperku).
Rezidenþní karty pro uvedené parkovištČ budou vydávány ve vztahu
k budovám, které se nacházejí na námČstí Svobody a dále v ulicích
Svornosti, Steinbrenerova, Kostelní a dále ve vztahu k budovám v ulici
Zlatá Stezka þp. 26, þp. 241 a þp. 119.
b. karta Rezident urþená pro stání na úseku parkovištČ, oznaþeném jako
„Tržnice“ bude urþena ke stání na parkovišti, k jehož zpoplatnČní je
urþen parkovací automat þ. 3 (jedná se o vymezené parkovací plochy
na parcele þ. 59/2 v k. ú. Vimperk). Rezidenþní karty pro uvedené
parkovištČ budou vydávány ve vztahu k budovám, které se nacházejí
v ulici 1. máje, a to þp. 108, 74 a 3, v ulici Rožmberská, a to þp. 70, 71,
4, 5 a 6, a dále v ulici Pivovarská, a to þp. 1, 2, 58, 60, 75 až 79, 98,
109 a 231.
c. karta Rezident urþená pro stání na úseku parkovištČ, oznaþeném jako
„Gymnázium“ bude urþena ke stání na parkovišti, k jehož zpoplatnČní je
urþen parkovací automat þ. 2 (jedná se o vymezené parkovací plochy
na parcele þ. 164/1 v k.ú. Vimperk). Rezidenþní karty pro uvedené
parkovištČ budou vydávány ve vztahu k budovám, které se nacházejí
v ulici Pivovarská, a to þp. 61 až 69, 87 až 95 a þp. 104.
IV.
Domovní parkovací karta
1. Cenu parkovného lze zvýhodnČnČ pĜedplatit na dobu kalendáĜního roku
formou zakoupení „Domovní parkovací karty“ u odboru investic a údržby MČÚ
Vimperk. Uvedenou Domovní parkovací kartu prodá mČsto Vimperk za cenu
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300,- Kþ + DPH osobČ, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem níže (bod 3)
popsaných nemovitostí. Pro konkrétní nemovitost lze zakoupit pouze jednu
Domovní parkovací kartu bez ohledu na poþet jejích spoluvlastníkĤ, a to i
v pĜípadČ, že se jedná o budovu obsahující bytové jednotky podle zákona þ.
72/1994 Sb. v platném znČní. Domovní parkovací karta zahrnuje pĜedplatné
pro stání vozidel kategorie M1 nebo kategorie N1, jejichž nevyšší pĜípustná
hmotnost nepĜevyšuje 2,5 tuny.
2. Domovní parkovací kartu lze využít pouze k prokázání úhrady parkovného za
parkování vozidel kategorie M1 nebo kategorie N1, jejichž nevyšší pĜípustná
hmotnost nepĜevyšuje 2,5 tuny.
3. Domovní parkovací karta bude obsahovat oznaþení „Domovní parkovací
karta“, þíslo karty, oznaþení budovy, ke které se vztahuje, datum vystavení a
dále oznaþení pĜíslušného úseku urþeného ke stání s uvedenou kartou.
4. Domovní parkovací kartou lze pĜedplatit pouze parkování na konkrétním
úseku parkovištČ, a to následujícím zpĤsobem:
a. domovní parkovací karta urþená pro stání na úseku parkovištČ,
oznaþeném jako „námČstí Svobody“ bude urþena ke stání na parkovišti,
k jehož zpoplatnČní jsou urþeny parkovací automaty þ. 4 a þ. 5 (jedná
se o vymezené parkovací plochy na námČstí Svobody ve Vimperku).
Domovní parkovací karty pro uvedené parkovištČ budou vydávány ve
vztahu k budovám, které se nacházejí na námČstí Svobody a dále
v ulicích Svornosti, Steinbrenerova, Kostelní a dále ve vztahu
k budovám v ulici Zlatá Stezka þp. 26, þp. 241 a þp. 119.
b. domovní parkovací karta urþená pro stání na úseku parkovištČ,
oznaþeném jako „Tržnice“ bude urþena ke stání na parkovišti, k jehož
zpoplatnČní je urþen parkovací automat þ. 3 (jedná se o vymezené
parkovací plochy na parcele þ. 59/2 v k. ú. Vimperk). Domovní
parkovací karty pro uvedené parkovištČ budou vydávány ve vztahu
k budovám, které se nacházejí v ulici 1. máje, a to þp. 108, 74 a 3,
v ulici Rožmberská, a to þp. 70, 71, 4, 5 a 6, a dále v ulici Pivovarská, a
to þp. 1, 2, 58, 60, 75 až 79, 98, 109 a 231.
c. domovní parkovací karta urþená pro stání na úseku parkovištČ,
oznaþeném jako „Gymnázium“ bude urþena ke stání na parkovišti, k
jehož zpoplatnČní je urþen parkovací automat þ. 2 (jedná se o
vymezené parkovací plochy na parcele þ. 164/1 v k. ú. Vimperk).
Domovní parkovací karty pro uvedené parkovištČ budou vydávány ve
vztahu k budovám, které se nacházejí v ulici Pivovarská, a to þp. 61 až
69, 87 až 95 a þp. 104.
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V.
PĜedplacená parkovací karta
1. Osoby, které nesplĖují podmínky pro zakoupení karet podle þl. III nebo IV a
mají zájem pĜedplatit si parkovné, si mohou cenu parkovného pĜedplatit na
dobu 1 roku nebo 3 mČsícĤ zakoupení „PĜedplacené parkovací karty“ u
odboru investic a údržby MČÚ Vimperk. Uvedenou parkovací kartu na dobu
platnosti v trvání 3 mČsícĤ prodá mČsto Vimperk žadateli za cenu 1.250,- Kþ +
DPH a stejnou parkovací kartu s dobou platnosti 1 rok prodá mČsto Vimperk
žadateli za cenu ve výši 5.000,- Kþ + DPH.
2. Platnost vystavené karty zanikne uplynutím doby jejího trvání. PĜedplacená
parkovací karta bude obsahovat oznaþení „PĜedplacená parkovací karta“,
þíslo parkovací karty, dobu jejího trvání a datum jejího vydání.
3. PĜedplacenou parkovací kartu lze užít k parkování na všech úsecích
komunikací urþených ke zpoplatnČnému stání motorových vozidel dle tohoto
naĜízení.

Ve Vimperku 16.10.2014

Ing. Bohumil Petrášek v.r.
starosta

Ing. Jaroslava Martanová v.r.
místostarostka
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Dodatek þ.1
ceníku za stání silniþních motorových vozidel na místních komunikacích
Rada mČsta Vimperk schválila svým usnesením þ. 1316 ze dne 28.12.2018 ve
smyslu ust. § 102 odst. 3 zákona þ. 128/2000 Sb., v platném znČní, dodatek þ. 1
ceníku za stání silniþních motorových vozidel na vymezených úsecích místních
komunikací dle NaĜízení mČsta Vimperk þ. 1/2012 vydaného v souladu s ust. § 23
zákona þ. 13/1997 Sb. (dále jen „parkovné“).
ýlánek I. Odstavec 1.
Text se ruší a nahrazuje novým:
Cena parkovného za stání na urþených úsecích místních komunikací ve mČstČ
Vimperk, vyznaþených v mapové pĜíloze þ.1 tohoto ceníku, je stanovena takto:
- první pĤlhodina parkování je zdarma, Ĝidiþ si musí vyzvednout parkovací lístek.
Parkovací automat ho vydá po stisknutí tlaþítka pro výdej parkovacího lístku bez
placení
- 10,- Kþ za každou další zapoþatou hodinu stání v pracovní dny v dobČ od 8:00
hodin do 17:00 hodin.
- za stání ve dnech pracovního klidu a dnech pracovního volna po celou dobu,
v pracovní dny od 00:00 hodin do 8:00 hodin a od 17:00 hodin do 24:00 hodin
daného dne se parkovné nehradí. Nejvyšší þástka parkovného za stání v období od
8:00 hodin do 17:00 hodin jednoho pracovního dne þiní 40,- Kþ.

Ve Vimperku 28.12.2018

Ing. Jaroslava Martanová v.r.
starostka

Mgr. ZdenČk Kuncl v.r.
místostarosta

