Příloha č. 1
k Nařízení města Valtice č. 1/2016, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke státní silničního motorového vozidla jen za sjednanou
cenu.
Vymezení oblastí města Valtice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou podle cenových předpisů k účelu vymezeném v čl. 1 tohoto nařízení:
- místní komunikace na nám. Svobody, označeno na plánku modře – pro krátkodobé parkování
(Článek 1 písm. a),
- místní komunikace na nám. Svobody, označeno na plánku červeně, pro rezidentní a abonentní
parkování (Článek 1 písm. b).

Příloha č. 1 a Ceník k Nařízení města Valtice č. 1/2016, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu

Ceník
za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích na území města
Valtice, schválený Usnesením č. 34 Rady města Valtice dne 15. 2. 2017 na základě Nařízení města
Valtice č. 1/2016.
Vymezenou oblastí města Valtice je oblast popsaná a znázorněná v grafické části Přílohy č. 1 Nařízení
města Valtice č. 1/2016.

Tarif parkovacího automatu
časový režim zpoplatněného stání
PO – NE
7.00 – 20.00 hodin
Rezidentní parkovací karta
Abonentní parkovací karta

Parkovací kotouč – max. 30 min. zdarma
20,- Kč / 1. hodina
10,- Kč /2. hodina a každá další započatá hodina
300,- Kč / kalendářní rok za první a každou další
parkovací kartu s platností do 31. 1. násl. roku
400,- Kč / kalendářní rok za první a každou další
parkovací kartu s platností do 31. 1. násl. roku

KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ
Parkoviště ve vymezené oblasti města Valtice – nám. Svobody, jsou označena dopravní značkou IP25a
(Zóna s dopravním omezením), IP13c (parkoviště s parkovacím automatem) s dodatkovou tabulkou „S
PARKOVACÍM KOTOUČEM MAX. 30 MIN. ZDARMA“, provozní dobou parkovacího automatu a
modrým pruhem.
Řidič je povinen ihned po zaparkování vozidla umístit zaplacený parkovací lístek ve vozidle tak, aby
umožnil vizuální kontrolu všech údajů.
PROVOZNÍ DOBA PARKOVACÍHO AUTOMATU
1) Jednotná doba pro parkování a to, celoročně od pondělí do neděle od 7. 00 hodin do 20. 00 hodin.
2) Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání silničního motorových vozidel bezplatné.
3) Prostor před budovou městského úřadu je vyhrazen pro účastníky jednání po dobu pracovní doby
úřadu a je bez poplatku. Poté dle tarifu parkovacího automatu.
REZIDENTNÍ A ABONENTNÍ PARKOVÁNÍ
Parkoviště ve vymezené oblasti města Valtice – nám. Svobody, jsou označena dopravní značkou IP 12
(vyhrazené parkoviště) s dodatkovou tabulkou E13 „PRO DRŽITELE PARKOVACÍ KARTY MĚSTA
VALTICE“ a E8e „úsek 15m a 15m“ a červeným pruhem. Řidič je povinen ihned po zaparkování
rezidentní nebo abonentní kartu viditelně umístit ve vozidle tak, aby umožnil vizuální kontrolu všech
údajů na parkovací kartě.
Vydání a prodej parkovacích karet zajišťuje ekonomický odbor Městského úřadu Valtice, nám.
Svobody 21 (pokladna).
Rezidentní parkování
Ve vymezené oblasti města Valtice – nám. Svobody je povoleno stání vozidel provozovaných pouze
fyzickými osobami, které mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené
oblasti (rezidenti).
Pro výdej rezidentní karty musí žadatel předložit:
- občanský průkaz s trvalým pobytem ve vymezené oblasti
- osvědčení o registraci vozidla občana s trvalým pobytem ve vymezené oblasti nebo
leasingovou smlouvu k provozování vozidla nebo písemnou dohodu se zaměstnavatelem o
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užívání služebního motorového vozidla k soukromým účelům. RZ vozidla bude uvedeno na
kartě.
Abonentní parkování
Ve vymezené oblasti města Valtice - nám. Svobody je povolené stání vozidel provozovaných pouze
fyzickými či právnickými osobami za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, které mají sídlo,
provozovnu nebo místo podnikání ve vymezené oblasti (abonenti).
Pro výdej abonentní karty musí žadatel předložit:
- živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, případně vyrozumění o zápisu provozovny
do živnostenského rejstříku či jiný doklad o existenci sídla, místa podnikání nebo provozovny
ve vymezené oblasti města,
- osvědčení o registraci vozidla žadatele nebo leasingovou smlouvu k provozování vozidla.

Tato Příloha č. 1 a Ceník k Nařízení č. 1/2016 ruší Přílohu č. 1 a Ceník za stání silničních motorových
vozidel na vymezených místních komunikacích na území města Valtice, chválený Usnesením č. 23 Rady
města Valtice dne 11. 5. 2016 na základě Nařízení města Valtice č. 1/2016.

Valtice dne 15. 2. 2017
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