Město Jindřichův Hradec
________________________________________________________

PRAVIDLA PRO VYDÁVÁNÍ
PARKOVACÍCH KARET V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Rada města Jindřichův Hradec se usnesla dne 15. listopadu 201 7 vydat v souvislosti s nařízením č.
2/1016 města Jindřichův Hradec o vymezení místních komunikací nebo jejich částí v oblastech
města k placenému stání silničních motorových vozidel (dále jen „nařízení“), tato pravidla pro
vydávání parkovacích karet:

Čl. 1
Předmět úpravy
Tato pravidla pro vydávání parkovacích karet upřesňují způsob a podmínky vydávání parkovacích
karet pro parkování na místních komunikacích nebo jejich úsecích stanovených nařízením
vydaného v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění.

Čl. 2
Vymezení pojmů
1) Rezident:
a) je fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu (mimo místa ohlašovny trvalého pobytu na
obci) ve vyjmenovaných úsecích ulic města Jindřichův Hradec, vymezených v čl. 2 odst.2.
nařízení. Osoby s nájemní smlouvou na užívání bytu na dobu delší než 6 měsíců jsou
v rámci systému parkování posuzovány stejně jako osoby s trvalým pobytem.
2) Abonent:
a) je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která má sídlo, provozovnu nebo místo
podnikání ve vyjmenovaných úsecích ulic města Jindřichův Hradec, vymezených v čl. 2
odst.2. nařízení,
b) je fyzická osoba, která je vlastníkem nemovitosti ve vyjmenovaných úsecích ulic města
Jindřichův Hradec, vymezených v čl. 2 odst.2. nařízení

Čl. 3
Použité zkratky
ORV
PK
RZ
TP
OP
ZPS
LV

osvědčení o registraci silničního vozidla část I. ( dříve OTP)
parkovací karta
registrační značka ( dříve SPZ)
technický průkaz – osvědčení o registraci vozidla II. část
občanský průkaz
zóna placeného stání
list vlastnictví
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Čl. 4
Všeobecné podmínky pro získání a použití parkovacích karet
1) PK je platná pouze ve vymezené lokalitě zóny placeného stání, pro kterou byla vydána a je

dokladem o zaplacení ceny za užívání komunikací pro stání 1 (jednoho) silničního
motorového vozidla ve smyslu § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, a nařízení,
2) PK je platná pouze v případě, je-li umístěna lícovou stranou za předním sklem vozidla nebo
v jeho těsné blízkosti tak, aby byly z vnějšku vozidla čitelné veškeré údaje uvedené na čelní
straně parkovací karty (strana s údaji o vozidle, platnosti apod.).

Čl. 5
Vymezení zón pro vydávání parkovacích karet
(1) Vymezená oblast města Jindřichův Hradec, ve které lze místní komunikace užít ke stání
silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem
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 je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města Jindřichův Hradec,
je určena v čl.2 odst. 2 nařízení.
(2) Oblast je rozdělena na „ZÓNU 1“ a „ZÓNU 2“, které jsou zakresleny v příloze č.1.
„parkovací zóny“ těchto pravidel.

Čl. 6
Typy parkovacích karet
1) Rezidentní parkovací karta nepřenosná na 1 vozidlo
2) Rezidentní parkovací karta nepřenosná pro druhé vozidlo
3) Rezidentní parkovací karta nad 65 let nepřenosná
4) Abonentní parkovací karta nepřenosná první vozidlo
5) Abonentní parkovací karta nepřenosná druhé vozidlo
6) Abonentní parkovací karta přenosná první vozidlo
7) Abonentní parkovací karta přenosná druhé vozidlo
8) Krátkodobá parkovací karta dvouhodinová
9) Krátkodobá parkovací karta desetihodinová
10) Krátkodobá náhradní parkovací karta

R1
R2
R+
A1
A2
AP1
AP2
K2
K10
KN

Čl. 7
Základní údaje na parkovacích kartách a jejich evidence
1) Parkovací karta musí obsahovat tyto údaje:
a) číslo karty
b) vymezení zóny, pro kterou je vydána
c) v případě nepřenosné parkovací karty údaj o RZ
d) v případě přenosné parkovací karty název právnické osoby nebo osoby podnikající
e) údaj o době platnosti
f) datum vydání
g) podpis oprávněné osoby
h) otisk razítka
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2) O vydaných předplatných parkovacích kartách musí být vedena evidence, která obsahuje
nejméně:
a) číslo karty,
b) typ karty
c) v případě nepřenosné parkovací karty údaj o RZ
d) v případě přenosné parkovací karty název právnické osoby nebo osoby podnikající
e) datum jejího vydání,
f) dobu platnosti karty (od - do),
g) vymezení zóny, pro kterou je vydána

Čl. 8
Podmínky pro vydávání rezidentních, abonentních,
a krátkodobých parkovacích karet
Parkovací karta slouží k prokázání zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového vozidla
provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené zóně města, nebo k stání silničního
motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti
ve vymezené zóně města.
1) Rezidentní parkovací karta nepřenosná na 1 vozidlo
R1
Parkovací karta sloužící k prokázání zaplacené ceny za stání silničního motorového vozidla
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené zóně města může být vydána na
základě písemné žádosti fyzické osoby, která splní následující podmínky:
a) fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu v zóně vymezené příslušným nařízením
města. Za splnění podmínky trvalého pobytu v zóně placeného stání se nepovažuje trvalý
pobyt na adrese sídla ohlašovny Městského úřadu Jindřichův Hradec, Klášterské 135/II.,
Jindřichův Hradec,
b) žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Toto neplatí v případě, že
vlastníkem nebo provozovatelem vozidla je druhý z manželů.
c) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy,
d) žadatel má vozidlo nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty zapůjčeno od
právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí
movitých (autopůjčovny),
e) žadatel je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní
zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla
k soukromým účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je bezplatné používání
firemního vozidla pro soukromé účely),
f) žadatel je člen orgánu právnické osoby (např. jednatel společnosti, člen dozorčí rady, člen
představenstva, společník apod.) a užívá vozidlo na základě rozhodnutí o bezplatném
poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely a dohody o bezplatném
poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely, případně je žadatel cizincem
s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti, vyslaný do české
pobočky nadnárodní společnosti na základě dohody mezi pobočkami a má vozidlo
poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely na základě dohody s českou
pobočkou, nebo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely přímo zahraniční
pobočkou,
g) musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla dle platného
Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Jindřichově
Hradci (ceníku).
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K výdeji parkovací karty se předkládá:
Doklad o místě trvalého pobytu (originál):
 Občané České republiky - platný OP
 Cizí státní příslušníci, občané EU, žijící v ČR - platný OP (ID card) nebo cestovní pas.
Pokud cizinec není evidován v registrech, musí doložit průkaz o povolení k pobytu, nebo
průkaz o přechodném pobytu občana EU či hraniční průvodku.
 Cizí státní příslušníci ze států mimo EU, žijící v ČR - platný cestovní pas s platným vízem
minimálně na dobu, na kterou je parkovací karta žádána. Pokud cizinec není evidován v
registru, musí doložit průkaz o povolení k pobytu.
 Příslušníci cizích diplomatických misí - platný OP (ID card) nebo cestovní pas nebo
identifikační průkaz vystavený Ministerstvem zahraničí ČR (pro různé kategorie
diplomatických pracovníků). Pokud cizinec není evidován v registru, musí doložit potvrzení
příslušného zastupitelského úřadu o bydlišti pracovníka v ZPS.
Doklad o právním vztahu k vozidlu žadatele:
Žadatel je vlastníkem vozidla
 vozidlo je registrováno v ČR – nutno předložit technický průkaz silničního motorového
vozidla (TP), kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla, pokud lze potřebné údaje ověřit z
osvědčení o registraci (ORV), postačuje tento doklad. Parkovací kartu lze vydat i občanovi,
který má již změněný trvalý pobyt ( dle OP, nebo dle ustřiženého OP s potvrzením o změně
trvalého pobytu), ale dosud nemá tuto změnu uvedenu v TP.
 vozidlo je registrováno v zahraničí – nutno předložit TP s překladem do češtiny (není nutné
pro slovenštinu)
 v případě, že je vlastníkem či provozovatelem vozidla druhý z manželů, je nutné současně
s uvedenými doklady doložit i osvědčení o této skutečnost (tj. o existenci manželství).
Žadatel užívá vozidlo na základě leasingové/úvěrové smlouvy - nutno předložit osvědčení o
registraci (ORV) a leasingovou/úvěrovou smlouvu. U vozidla fyzické osoby na
leasingovou/úvěrovou smlouvu, které je zapůjčeno třetí fyzické osobě lze vydat parkovací
kartu jen za předpokladu, že třetí osoba (žadatel) je uvedena přímo v textu leasingové/úvěrové
smlouvy, nebo v jejím dodatku jako uživatel vozidla. Dále je nutné doložit TP a pokud nelze
ověřit výdejnou, také výpis z registru leasingové/úvěrové společnosti (z důvodu ověření
činnosti).
Žadatel má vozidlo dlouhodobě pronajato nejméně na dobu platnosti parkovací karty od
právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí
movitých (autopůjčovny) - předkládá originál ORV a nájemní smlouvy. Pokud nelze ověřit
výdejnou, také výpis z rejstříku autopůjčovny (z důvodu ověření činnosti).
Žadatel má vozidlo svěřeno k soukromému užívání zaměstnavatelem - nutno předložit
ORV a vyplněný formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6) zákona
č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů" (viz příloha) podepsaný
mzdovou účtárnou a statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k
zastupování statutárního zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). V bodě 4)
tohoto formuláře je mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že bylo zaměstnanci
připočítáno k základu daně z příjmu 1 % z pořizovací ceny vozidla. Pokud žadatel nemá dosud
svěřeno vozidlo zaměstnavatelem do soukromého užívání, v bodě 4) tohoto formuláře se uvede
prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z
příjmů v prvním měsíci po vystavení parkovací karty. Dále je nutné doložit kopii výpisu z
registru zaměstnavatele ne starší než 6 měsíců (pokud nelze ověřit výdejnou) a kopii TP (pokud
vozidlo je pořízeno na leasing/úvěr, kopii leasingové/úvěrové smlouvy).
4

Žadatel má vozidlo svěřeno do soukromého užívání jako člen orgánu právnické osoby jedná se např. o jednatele společnosti, člena dozorčí rady, člena představenstva, společníka
apod., kteří neuzavírají se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, ale jsou jmenováni a tato
skutečnost je uvedena ve výpisu z rejstříku. V takovém případě je nutno předložit ORV a
formulář "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6) zákona č.586/1992 Sb., o
daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů", s modifikovanými formulacemi (místo
"zaměstnanec" se definuje postavení ve společnosti, apod.), podepsaný mzdovou účtárnou a
statutárním zástupcem společnosti, případně osobou pověřenou k zastupování statutárního
zástupce (pověření plnou mocí, nebo podnikovou směrnicí). V bodě 4) tohoto formuláře je
mzdovou účtárnou zaměstnavatele potvrzeno, že bylo zaměstnanci připočítáno k základu daně z
příjmu 1 % z pořizovací ceny vozidla.
Pokud žadatel nemá dosud svěřeno vozidlo zaměstnavatelem do soukromého užívání, v bodě 4)
tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací ceny vozidla bude zaměstnanci
připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po vystavení parkovací karty. Dále je
nutné doložit kopii výpisu z registru zaměstnavatele ne starší než 6 měsíců (pokud nelze ověřit
výdejnou) a kopii TP (pokud vozidlo je pořízeno na leasing/úvěr, kopii leasingové/úvěrové
smlouvy).
Žadatel (fyzická osoba podnikající) má vozidlo registrováno na IČ a místo jeho podnikání
se shoduje s místem jeho trvalého pobytu - při výdeji parkovací karty je postupováno jako u
osoby s trvalým pobytem ve vymezené zóně.
Vozidlo je svěřeno českou pobočkou nadnárodní společnosti cizinci s pracovní smlouvou se
zahraniční pobočkou této společnosti, vyslanému do české pobočky na základě dohody mezi
pobočkami – nutno předložit ORV a prohlášení české pobočky podepsané statutárním
zástupcem, že žadateli poskytla bezplatně vozidlo k užívání pro služební a soukromé účely
minimálně na dobu platnosti žádané parkovací karty, uvádějící povinnosti plynoucí z § 6 odst.
6) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů, kde bude potvrzeno,
že bylo žadateli připočítáno k základu daně z příjmu 1% z pořizovací ceny vozidla (v případě,
že cizinec neodvádí daně na území ČR, doloží odvádění částek odpovídajících dani dávkovými
srážkami přímo česká pobočka). Pokud žadateli nebylo dosud svěřeno vozidlo zaměstnavatelem
do soukromého užívání, v bodě 4) tohoto formuláře se uvede prohlášení, že 1% z pořizovací
ceny vozidla bude zaměstnanci připočítáno k základu daně z příjmů v prvním měsíci po
vystavení parkovací karty. Dále je nutné doložit kopii výpisu zaměstnavatele z registru ne starší
než 6 měsíců a kopii TP (pokud vozidlo je pořízeno na leasing/úvěr, kopii leasingové/úvěrové
smlouvy).
Vozidlo je svěřeno cizinci přímo zahraničním zaměstnavatelem – nutno předložit prohlášení
zaměstnavatele s překladem do češtiny (není nutný pro slovenštinu), uvádějící platnou
identifikaci zaměstnavatele, podepsané statutárním zástupcem o svěření vozidla do užívání také
pro soukromé účely. Plnění daňové povinnosti se v tomto případě neověřuje.
Vozidlo užívá cizinec jako fyzická osoba podnikající – nutno předložit čestné prohlášení s
překladem do češtiny (není nutný pro slovenštinu) uvádějící platnou identifikaci této osoby, že
užívá vozidlo také pro soukromé účely. Plnění daňové povinnosti se v tomto případě neověřuje.
2) Rezidentní parkovací karta nepřenosná na druhé vozidlo
R2
Tato parkovací karta sloužící k prokázání zaplacené ceny za stání silničního motorového
vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené zóně města, může být
vydána na základě písemné žádosti fyzické osoby, která splní podmínky uvedené v tomto
článku bodu 1), avšak až po vykrytí žádostí prvních vozidel. Tato parkovací karta se také vydá
osobám žádajícím v případě, že je vlastníkem nebo provozovatelem vozidla druhý z manželů,
kterému již byla na jiné vozidlo vydána Rezidentní parkovací karta nepřenosná na 1 vozidlo
„R1“
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3) Rezidentní parkovací karta nad 65 let nepřenosná
R+
Tato parkovací karta sloužící k prokázání zaplacené ceny za stání silničního motorového vozidla
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené zóně města může být vydána na
základě písemné žádosti fyzické osoby, která splní podmínky uvedené v tomto článku bodu 1), a
je starší 65 let.
4) Abonentní parkovací karta nepřenosná první vozidlo
A1
Tato parkovací karta slouží k prokázání zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového
vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené zóně města, nebo k stání
silničního motorového vozidla fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené
zóně města a která splní následující podmínky:
a) sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající nebo nemovitost fyzické
osoby musí být v příslušné ZPS,
b) žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Toto neplatí v případě, že
vlastníkem nebo provozovatelem vozidla je druhý z manželů fyzické osoby podnikající.
c) žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy,
d) žadatel má vozidlo nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty zapůjčeno od
právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí
movitých (autopůjčovny),
e) žadatel je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní
zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla
k soukromým účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je bezplatné používání
firemního vozidla pro soukromé účely),
f) žadatel je člen orgánu právnické osoby (např. jednatel společnosti, člen dozorčí rady, člen
představenstva, společník apod.) a užívá vozidlo na základě rozhodnutí o bezplatném
poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely a dohody o bezplatném
poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely, případně je žadatel cizincem
s pracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti, vyslaný do české
pobočky nadnárodní společnosti na základě dohody mezi pobočkami a má vozidlo
poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely na základě dohody s českou
pobočkou, nebo poskytnuté k používání pro firemní a soukromé účely přímo zahraniční
pobočkou,
g) musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla dle platného
Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Jindřichově
Hradci (ceníku).
K výdeji parkovací karty se předkládá:
 výpis z obchodního rejstříku ne starší 2 měsíců nebo zřizovací listina, výpis ze
živnostenského rejstříku (u fyzické osoby podnikající) - originál nebo úředně ověřená kopie,
v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná od adresy sídla právnické osoby,
navíc jakýkoli platný doklad o adrese provozovny, pokud není uvedena ve výpisu z
obchodního rejstříku (např. nájemní smlouvu, nebo výpis z katastru nemovitostí tehdy, jeli
právnická osoba majitelem objektu, ve kterém má provozovnu, nebo prohlášení statutárního
zástupce právnické osoby o zřízení pracoviště na adrese trvalého pobytu zaměstnance),
 v případě, že fyzická osoba nemá provozovnu zapsanou ve výpisu ze živnostenského
oprávnění, doloží navíc adresu provozovny výpisem provozoven vydaným příslušným
živnostenským úřadem,
 v případě fyzické osoby - vlastníka nemovitosti výpis z katastru nemovitostí ne starší 2
měsíců. Nový vlastník nemovitosti, který není dosud zapsán v katastru nemovitostí (nemá
LV) předloží „Návrh na vklad", který obsahuje přidělené jednací číslo a razítko katastru.
 Doklad o právním vztahu k vozidlu žadatele obdobně jako v tomto článku bodu1)
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Osoby podnikající podle zvláštních předpisů:
Určitá skupina osob podléhá zvláštnímu režimu (např. notáři, advokáti, lékaři, občanská
sdružení, nadace, soudní exekutoři, patentoví zástupci, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví
poradci, autorizovaní architekti a inženýři). Uvedení doloží splnění podmínek pro vystavení
parkovací karty následujícími doklady (u neuvedených se postupuje adekvátně):
 notář: doklad o jmenování notáře s určením sídla, vydaný notářskou komorou a razítko
notáře či jiný doklad s adresou notáře,
 advokát: osvědčení o zápisu advokáta do seznamu advokátů vydaný Českou advokátní
komorou a potvrzení o sídle advokátní kanceláře vydaný taktéž Českou advokátní komorou,
 lékař: doklad o zřízení zdravotnického zařízení vydaný Krajským úřadem Jihočeského
kraje, uvádějící adresu zařízení,
 TP, kde je žádající subjekt uveden jako vlastník vozidla nebo provozovatel, je-li vozidlo
pořízeno na leasing. V případě, že v TP vozidla je uvedeno pouze rodné číslo a nikoliv IČ
fyzické osoby podnikající, musí tato osoba prokazatelně doložit, že vozidlo je provozováno
za účelem podnikání podle zvláštních předpisů (např. dokladem o registraci a platbách
silniční daně).
5) Abonentní parkovací karta nepřenosná druhé vozidlo
A2
Tato parkovací karta slouží k prokázání zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového
vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené zóně města, nebo k stání
silničního motorového vozidla fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené
zóně města, která splní podmínky uvedené v tomto článku bodu 4), avšak až po vykrytí žádostí
prvních vozidel.
6) Abonentní parkovací karta přenosná první vozidlo
AP1
Tato parkovací karta slouží k prokázání zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového
vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené zóně města, která splní
podmínky uvedené v tomto článku bodu 4) s podmínkou, že vozidlo, ve kterém bude parkovací
karta umístěna, musí být na karosérii označeno obchodním jménem společnosti/podnikatele.
7) Abonentní parkovací karta přenosná druhé vozidlo
AP2
Tato parkovací karta slouží k prokázání zaplacení sjednané ceny za stání silničního motorového
vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené zóně města, která splní
podmínky uvedené v tomto článku bodu 6) avšak až po vykrytí žádostí prvních vozidel.
8) Krátkodobá parkovací karta dvouhodinová nepřenosná
K2
Tato parkovací karta se vydává pouze osobě nebo podnikající fyzické osobě, která je vlastníkem
silničního motorového vozidla, na které má být parkovací karta vydána, a provozuje jej za
účelem podnikání, s doložením objednávky či smlouvy na provádění stavebních,
rekonstrukčních či údržbových prací v uvedené zóně.
K výdeji parkovací karty se předkládá:
 objednávku či smlouvu na provádění stavebních, rekonstrukčních či údržbových prací
v uvedené zóně.
 ORV
Další podmínky:
 PK opravňuje jejího držitele k stání vozidla pouze v zóně, pro kterou byla vydána,
nezaručuje však nárok na parkovací místo. Platí pro parkovací místa určená pro držitele
7

parkovacích karet tak i na parkovací místa s parkovacím automatem. Při stání musí být
dodržena ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů.
 PK platí pouze pro vozidlo, na které byla vystavena,
 PK se vydává pouze osobě nebo podnikající fyzické osobě, která je provozovatelem
silničního motorového vozidla, na které má být parkovací karta vydána, a provozuje jej za
účelem podnikání, s doložením objednávky či smlouvy na provádění stavebních,
rekonstrukčních či údržbových prací v uvedené oblasti.
9) Krátkodobá parkovací karta desetihodinová nepřenosná K10
Se vydává pouze osobě nebo podnikající fyzické osobě, která je vlastníkem silničního
motorového vozidla, na které má být parkovací karta vydána, a provozuje jej za účelem
podnikání, s doložením objednávky či smlouvy na provádění stavebních, rekonstrukčních či
údržbových prací v uvedené zóně obdobně jako v tomto článku bodu 8).
11) Krátkodobá náhradní parkovací karta
KN
Důvodem pro vystavení krátkodobého náhradní parkovací karty je oprava vozidla s využitím
náhradního vozidla.

Čl. 9
Výměna, vydání náhradní parkovací karty, vrácení parkovací karty
1) Důvody pro bezplatnou výměnu PK
a) výměna SPZ/RZ, vozidla: nutno předložit nový či změněný TP, kde je žadatel uveden jako
vlastník vozidla uvádějící nové přidělení RZ (pokud lze potřebné údaje ověřit z osvědčení o
registraci vozidla, postačuje tento doklad), obdobně toto platí i pro právnickou osobu a
osobu podnikající,
b) změna místa trvalého pobytu: nutno prokázat místo trvalého pobytu viz předešlý článek č. 8,
c) odcizení vozidla i s PK a odcizení PK: žadatel předkládá protokol o krádeži vystavený
Policií České republiky, TP nového vozu a občanský průkaz.
V případě výměny parkovací karty odevzdá žadatel původní parkovací kartu.
2) V případě ztráty nebo poškození PK
Držitel karty může požádat o vydání nové parkovací karty, přičemž je povinen zaplatit manipulační
poplatek ve výši 100,- Kč splatný v hotovosti. Předkládá čestné prohlášení o způsobu ztráty či
poškození PK a poškozenou PK či její část.
žadatel předkládá protokol
a) poškození PK - žadatel předkládá občanský průkaz a poškozenou PK (případně i její část).
3) Vystavení krátkodobé náhradní parkovací karty z důvodu opravy vozidla s využitím
náhradního vozidla
Držitel parkovací karty předloží přejímací protokol ze servisu s určením předpokládané doby
opravy, doklady (ORV) k zapůjčenému náhradnímu vozidlu a již vydanou parkovací kartu. Po
dobu vydání krátkodobé (náhradní) parkovací karty zůstává původní parkovací karta u
vydávajícího subjektu a je držiteli parkovací karty opět vydána po vrácení krátkodobé
(náhradní) parkovací karty.
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4) Vrácení parkovací karty před vypršením její platnosti
Žadatel, kterému byla vydána PK, je povinen ji ihned vrátit (pověřený zástupce, pozůstalý) před
vypršením její platnosti, pokud již nesplňuje podmínky pro její vydání (např. se z dané zóně
odstěhoval, právnická osoba či fyzická osoba zde nemá sídlo či provozovnu, není již vlastníkem
vozidla, zrušení firmy). Může požádat o vrácení poměrné částky, která byla za kartu při vydání
uhrazena, vypočtené na celé měsíce zbývající do konce platnosti parkovací karty.

Čl. 10
Společná ustanovení k parkovacím kartám
1. Parkovací karty jsou vydány až po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů,
2. Parkovací karta může být vydána na minimální dobu jednoho měsíce a na maximální dobu 1
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

příslušného roku - vždy nejdéle do 31.12.
Parkovací karty nesmí být jakkoliv upravovány, duplikovány nebo kopírovány, jinak jsou
neplatné.
V případě, že bude počet PK karet stanovený v příloze těchto pravidel v jednotlivých zónách
vyčerpán, je možné požádat o vydání parkovací karty i do jiné zóny pokud v této nebude počet
karet vyčerpán, za předpokladu splnění závazných podmínek.
Vydávající subjekt si vyhrazuje právo navýšit počet vydávaných parkovacích karet pro
jednotlivé parkovací zóny nad počet parkovacích míst v daných zónách.
PK nelze vydat žadateli, který je vlastníkem garáže v uvedené zóně nebo pozemku v uvedené
zóně, na kterém je možno parkovat, nebo má v této zóně pronajatou garáž popřípadě pronajat
pozemek, na kterém je možno parkovat. Toto prokazuje čestným prohlášením.
PK se stává neplatnou, pokud se následně zjistí, že žadatel uvedl do žádosti nepravdivé údaje,
na základě kterých mu byla PK vydána. V tomto roce následně ztrácí možnost na vydání PK.
Pokud budou ve vymezené zóně na vyhrazených místech, pro které byla PK vydána, prováděny
např. stavební práce (rekonstrukce ulice), sportovní nebo kulturní akce apod. je ten, komu byla
vydána PK, je povinen bez náhrady toto místo uvolnit. O této skutečnosti bude informován
písemně, telefonicky nebo e-mailem.
Novou PK lze vydat nejdříve 30 dní před vypršením původní doby její platnosti.
Na vydání parkovací karty není právní nárok.
Požadavek na doložení ověřených dokladů neplatí v případě, že si je vydávající subjekt může
ověřit z přístupných databází.

Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
Pravidla pro vydávání parkovacích karet v Jindřichově Hradci, která byla schválena radou města
dne 30.11.2016 usnesením č. 1191/37R/2016 .
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Čl. 12
Závěrečná ustanovení
Pravidla pro vydávání parkovacích karet v Jindřichově Hradci byla schválena radou města dne
15.11.2017 usnesením č. 958/35R/2017 a nabývají účinnosti 1.12.2017.

Příloha:
1. Situace parkovacích zón.
2. Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle zákona o daních z příjmů č.586/1992 Sb.
3. Žádost o vydání parkovací karty
4. Čestné prohlášení
5. Vzory parkovacích karet

Ing. Stanislav Mrvka
starosta

Ing. Bohumil Komínek
místostarosta

Ing. Petra Blížilová
místostarostka
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