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Nařízení města Veltrusy 
č. 1/2022 

kterým se vymezuje oblast města Veltrusy, ve které lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla za 

sjednanou cenu  

Zastupitelstvo města Veltrusy na svém zasedání č. dne 8. 6. 2022 usnesením č. 3/39 schvaluje 
a vydává na základě ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, A v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 
písm. d) a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, toto nařízení: 

Čl. 1 
Vymezení oblasti města 

1. Ke stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 
24 hodin, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1 je ve městě Veltrusy označen 
příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu2 tento úsek místních 
komunikací: 

a) Parkoviště před hřbitovem v Šafaříkově ulici 
b) Parkovací místa na okružních místních komunikacích kolem hřbitova 
c) Parkoviště u městského úřadu v Palackého ulici 

2. Provozní doba placeného parkoviště:  

Letní sezóna (duben – září) v době od 08:00 do 20:00 hod.  

Zimní sezóna (říjen – březen) v době od 08:00 do 18:00 hod. 

 

a) Pro lokalitu a) a b) uvedené v čl. 1, odst. 1: pondělí – neděle, včetně státních a 
ostatních svátků, 

b) Pro lokalitu c) uvedenou v čl. 1, odst. 1: soboty, neděle a státní a ostatní svátky 

 

Čl. 2 
Placení sjednané ceny 

1. Sjednaná cena se platí prostřednictvím: 
a) parkovacích automatů,  

 
1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., o provádění pravidel provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů 
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b) mobilních platebních aplikací: „Mobilní peněženka SEJF“, mapové aplikace 
„ParkSimply“ a bankovní aplikace ČSOB „DoKapsy“, formou prémiové SMS 

2. Výše ceny je stanovena ceníkem – viz příloha B uzavřené smlouvy o nájmu parkovací 
technologie mezi provozovatelem a poskytovatelem.  

Čl. 3 
Prokázání zaplacení sjednané ceny 

Kontrola úhrady ceny za parkování se provádí kontrolní aplikací na základě RZ vozidla v obou 

lokalitách u hřbitova a v lokalitě u městského úřadu kontrolní aplikací i kontrolou 

parkovacích lístků ve vozidle.  

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

1. Provozovatelem placeného parkování je město Veltrusy. Provozní řád je umístěn na 
parkovacím automatu. 

2. Provozovatelem a správcem parkovacích automatů je společnost Parking Pro s. r. o., 
IČO: 04979591, se sídlem Postřižínská 20, 250 70 Odolena Voda.   

3. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí město Veltrusy prostřednictvím 
městské policie a za spolupráce s provozovatelem uvedeným v čl. 4 , odst. 2. 

4. Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů3. 

Čl. 5 
Účinnost 

Toto nařízení města Veltrusy nabývá účinnosti dne 1. 7. 2022 a zrušuje předchozí Nařízení č. 
1/2017 ze dne 24. 5. 2017. 

 Mgr. Filip Volák v. r. Ing. Ludmila Hrubešová v. r.  
 starosta města místostarostka města 

 
3 Např. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a zákon 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 


