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Nařízení města Kašperské Hory 

č. 3/2020, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených 

oblastech ve správním území města 

 

 

Rada města Kašperské Hory na svém 21. zasedání dne 29. 7. 2020 vydala usnesením č. 5 v souladu 
s ustanoveními § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a na základě ustanovení § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), toto 
nařízení města: 

 

Článek 1 
Vymezení oblastí obce, základní ustanovení 

 

1. Oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít jen za cenu sjednanou 

v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, 

nejvýše však 24 hodin (dále jen "placené oblasti"), jsou vymezeny takto: 

Oblast označení dle příslušné legislativy1  

Náměstí Kašperské Hory označení svislým dopravním značením a osazení 
dvěma parkovacími automaty  

Parkoviště  pro hrad Kašperk  
(p. p. č. 355/2 v k. ú. Žlíbek) 

označeno svislým i vodorovným dopravním 
značením, osazeno dvěma parkovacími 
automaty 

 

 

2. Neplacené parkovací plochy určené ke stání silničních motorových vozidel na dobu časově 

omezenou, nejdéle však 24 hodin, jsou vymezeny takto:  

Oblast označení dle příslušné legislativy2 

Žižkovo náměstí  vyznačeno svislým dopravním značením 

Sušická ulice  vyznačeno vodorovným a svislým dopravním 
značením 

 

 

3. Oblasti ve správním území města, na nichž je povoleno dlouhodobé stání motorových vozidel 
(vyhrazení trvalého parkovacího místa) a poplatky za jejich užívání, jsou upraveny Obecně závaznou 
vyhláškou města Kašperské Hory č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

                                                           
1 a 2 Zákon č. 361/2000 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 
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4. Období pro uplatnění poplatku za parkování pro parkovací plochy uvedené v odst. 1, je definováno 
následovně: 

Náměstí:    celoročně, denně od 8 do 18 hodin; 
Parkoviště pro hrad Kašperk:  celoročně, jednorázové celodenní parkovné platné od doby 

zakoupení  parkovacího lístku do 24.00 hodin téhož dne. 
 

Článek 2 
Stanovení poplatku a časového rozmezí placeného parkování 

 
1. Cena za stání vozidla v placené oblasti musí být zaplacena předem prostřednictvím parkovacího 
automatu, umístěného v této oblasti, a to na celou dobu stání vozidla. Zaplacení sjednané ceny se 
prokazuje umístěním parkovacího lístku nebo parkovací karty po celou dobu stání silničního 
motorového vozidla, které musí být po celou tuto dobu umístěny 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 na vyzvání ji předloží osobě 
provádějící dohled nad dodržováním tohoto nařízení. 

2. Sazba ceny za stání silničního motorového vozidla v placené oblasti činí: 

Náměstí: sazba 

minimální cena (doba stání nepřevyšuje 30 minut) 10,- Kč 

1. hodina (doba stání převyšuje 30 minut a nepřevyšuje 
60 minut) 

20,- Kč 

každá další i započatá hodina (převyšuje-li doba stání 
60 minut) 

10,- Kč 

  

Parkoviště pro hrad Kašperk sazba 

jednorázový celodenní poplatek za osobní automobil 
(do 3,5 t) 

60,- Kč 

jednorázový celodenní poplatek za vozidlo nad 3,5 t 
(autobus) 

200,- Kč 

 

3. Majitelé vozidel s označením O1, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/PO, jsou od placení ceny 
za stání silničního motorového vozidla v placené oblasti osvobozeni.  

4. Jeden parkovací lístek platí pouze pro jedno motorové nebo přípojné vozidlo o celkové hmotnosti 
nepřevyšující 3,5 tuny. V případě stání soupravy – motorového vozidla s přípojným vozidlem - musí být 
zakoupeny dva parkovací lístky.  

5. Parkovací lístky nesmí být jakkoliv upravovány, duplikovány, nebo kopírovány, jinak jsou neplatné. 

 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

1. Na vyhrazeném parkovišti před budovou radnice na Náměstí v Kašperských Horách mohou stát po 
dobu nezbytně nutnou pouze vozidla účastníků akcí, které se konají v době stání vozidla v obřadní síni 
radnice (stavební obřady apod.). 

2. V případě zvláštního užívání komunikace nebo veřejného prostranství, při konání kulturních akcí 
nebo společenských shromáždění, pořádaných nebo povolených městem Kašperské Hory, je obecné 
užívání omezeno.   
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3. Bezplatné parkování  v prostoru Náměstí je možné využít na dobu nezbytně nutnou pro řádně 
označená služební vozidla města Kašperské Hory a jím zřizovaných organizací a dále jej mohou využít 
zaměstnanci města Kašperské Hory pro parkování osobního vozidla, a to pouze po dobu výkonu 
pracovní činnosti pro zaměstnavatele. Pro tyto případy jsou Městem vydány zaměstnanecké parkovací 
karty, viditelně uvedeno označení „ZAMĚSTNANEC“, číslo parkovací karty, doba platnosti karty 
a razítko a podpis starosty-starostky města, nebo jimi pověřené osoby. Zaměstnanec, který kartu na 
vyžádání proti podpisu obdrží v kanceláři tajemníka MěÚ Kašperské Hory, umístí parkovací kartu 
viditelně ve vozidle tak, aby byly všechny údaje čitelné zvenčí a bylo možné ji orgánem vykonávajícím 
dozor nad dodržením tohoto nařízení, řádně zkontrolovat. Parkovací karty nesmí být jakkoliv 
upravovány, duplikovány, nebo kopírovány, jinak jsou neplatné. 

 

4. Bezplatné parkování  v prostoru Náměstí je možné využít na dobu nezbytně nutnou pro řádně 
označená vozidla účastníků úředního jednání či pozvaných hostů na radnici, a to pouze po dobu trvání 
jednání / návštěvy. Pro tyto případy jsou Městem vydány přenosné parkovací karty, na nichž je 
uvedeno  označení „HOST“, číslo parkovací karty, doba platnosti karty a razítko a podpis starosty-
starostky města, nebo jimi pověřené osoby. Host, který kartu na vyžádání obdrží, je povinen ji při 
odjezdu z města vrátit na místo kde mu byla propůjčena – Městské kulturní a informační středisko 
Kašperské Hory (budova radnice, přízemí). Host, který využije tuto možnost parkování, umístí parkovací 
kartu viditelně ve vozidle tak, aby byly všechny údaje čitelné zvenčí a bylo možné ji orgánem 
vykonávajícím dozor nad dodržením tohoto nařízení, řádně zkontrolovat. Parkovací karty nesmí být 
jakkoliv upravovány, duplikovány, nebo kopírovány, jinak jsou neplatné. 

5. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí Policie ČR v souladu s ustanovením § 14 až 16 
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

6. Porušení povinností uvedených v tomto nařízení je přestupkem proti pořádku ve státní správě 
a přestupkem proti pořádku v územní samosprávě ve smyslu § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Článek 4 
Zrušovací ustanovení 

1. Toto nařízení ruší a nahrazuje nařízení města Kašperské Hory č. 02/2011, o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech ve správním území města. 

 

Článek 4 
Platnost a účinnost 

 
Toto nařízení nabývá platnosti dnem jeho vyhlášení a účinnosti dnem 15. 8. 2020. 

 

 

Bohuslava Bernardová, starostka města    Ing. Miroslav Mäntl, místostarosta 

 v. r.         v. r. 

 
Vyvěšeno na úřední desce: 31. 7. 2020 
Sejmuto z úřední desky: 16. 8. 2020 


