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Provozní řád placených parkovišť
v lokalitách náměstí Míru, třída J.P. Koubka, náměstí J.A. Komenského

1. Provozovatelem placených parkovišť je Město Blatná.
2. Správcem parkovacích automatů je Městská policie Blatná, B. Němcové 30,
388 01 Blatná, která provádí obsluhu a běžnou údržbu automatů. Správcem systému
SMS parkovné je společnost GLOBDATA a.s., IČ: 250 98 900, Praha 1, Na Příkopě 911.
3. V případě vyskytnutí jakýchkoliv poruch hlaste, prosím, tyto na tel. číslo 720 513 321
4. Provozní doba placených parkovišť:
pondělí – pátek 8 – 17 hod.
sobota 8 – 12 hod.
5. Úhrada parkovného
a) Placení parkovného formou parkovacího lístku:
Zaplacení parkovného lze provést v automatu po zaparkování vozidla na daném
parkovišti. Placení se provádí podle délky parkovací doby mincemi v hodnotě: 1, 2, 5,
10, 20 a 50 Kč.
Ceník parkovného (pro placení v automatu):
0 - 30 min: 5 Kč
60 min. 10 Kč
za každou další hodinu 15 Kč
Cena se určuje do 30 min. za započatých 30 min. stání, od 30 min. do 60 min. za
každých započatých 6 min.; po 60 min. stání za každé započaté 4 min.
Po vhození mincí a stlačení příslušného tlačítka automat vydá parkovací lístek
s označením parkovací doby.
b) Placení parkovného prostřednictvím služby SMS parkovné:
Zaplacení parkovného lze provést též formou zaslání SMS zprávy na telefonní číslo
90206. SMS zprávu je nutno zaslat ve tvaru „BLA“_RZ vozidla_doba parkování
v minutách. Požaduje-li řidič zaslání upozornění na konec předplacené doby parkování,
uvede na konec SMS zprávy ještě další mezeru a text „U“. SMS parkovné lze uhradit
pouze na časové intervaly stanovené v ceníku níže.
Ceník parkovného (pro SMS parkovné):
Doba parkování

Cena VPL v Kč

Tvar objednávací SMS

60 minut

13

BLA 1B23456 60

120 minut

26

BLA 1B23456 120

180 minut

39

BLA 1B23456 180

240 minut

52

BLA 1B23456 240

300 minut

65

BLA 1B23456 300

Poznámka: 1B23456 je pouze příkladem registrační značky (RZ)

c) Placení parkovného formou parkovací karty:
Na Městském úřadě v Blatné odboru dopravy, tř. T. G. Masaryka 1520, je možné
zakoupit parkovací kartu a to půlroční nebo roční.
Parkovací karty se vydávají na období půl roku / jednoho roku od vydání a nezakládají
nárok na vyhrazené parkovací místo.
Parkovací karta:
Parkovací karta může být po úhradě její ceny vydána:
A. Fyzické osobě, která má v Blatné trvalý pobyt, nebo která je
vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce, stanovené
Nařízením města Blatná č. 1/2018 (abonent).
Parkovací karta se vydává na konkrétní silniční motorové vozidlo abonenta.
Podmínky pro vydání parkovací karty jsou:
a) prokázání trvalého pobytu nebo vlastnictví/spoluvlastnictví nemovitosti,
b) prokázání vlastnictví nebo držby vozidla předložením technického
průkazu, v němž je abonent uveden jako vlastník nebo provozovatel,
c) úhrada ceny.
B. Fyzické nebo právnické osobě, která má v Blatné místo podnikání, sídlo nebo
provozovnu (podnikající abonent).
Parkovací karta se vydává na konkrétní silniční motorové vozidlo podnikajícího
abonenta.
Podmínky pro vydání parkovací karty jsou:
a) prokázání identifikačních údajů a adresy místa podnikání, sídla nebo
provozovny, předložením výpisu z obchodního, živnostenského nebo
jiného zákonem stanoveného rejstříku,
b) prokázání vlastnictví nebo držby vozidla předložením technického
průkazu, v němž je podnikající abonent uveden jako vlastník nebo
provozovatel,
c) úhrada ceny.
Sazba parkovného při úhradě zakoupením půlroční / roční parkovací karty:
a) pro fyzickou osobu, která má v Blatné trvalý pobyt, nebo která je
vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce,
stanovené Nařízením města Blatná č. 1/2018 (abonent):
- za jedno silniční motorové vozidlo
I.
1.100,- Kč / pololetí
II.
2.000,- Kč/ rok
b) pro fyzickou nebo právnickou osobu, která má v Blatné místo podnikání,
sídlo
nebo
provozovnu
(podnikající
abonent):
- za jedno silniční motorové vozidlo
I.
1.100,-Kč / pololetí
II.
2.000,-Kč / rok
6. V případě úhrady parkovného formou parkovacího lístku nebo parkovací karty musí být
vozidlo viditelně označeno parkovacím lístkem nebo parkovací kartou umístěnou za
předním sklem vozidla tak, aby byla patrná platnost dokladu na něm vytištěná.

-2-

Motocyklista svoje vozidlo neoznačuje, musí však mít parkovací lístek nebo parkovací
kartu u sebe a v případě kontroly ji předložit.
V případě úhrady parkovného prostřednictvím služby SMS parkovné obdrží motorista
potvrzující SMS. Tuto SMS uchová pro případ kontroly ve svém elektronickém zařízení
(mobilní telefon, tablet apod.) po celou dobu stání vozidla na placeném parkovišti.
Informaci o zaplacení dostává v elektronické formě za účelem kontrolní činnosti též
provozovatel placených parkovišť.
7. Od poplatku je osvobozeno parkování
A. vozidel označených parkovacím průkazem (vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou), pokud je tato osoba ve vozidle přepravována.
B. vozidel Města Blatná a jím zřízených příspěvkových organizací, Městské policie
Blatná a Technických služeb města Blatné
C. vozidel Policie ČR, hasičů, Úřadu práce ČR, sanitky, vozidel pohřební služby,
technické údržby komunikací a nadzemních nebo podzemních vedení a to při
výkonu jejich činnosti
8. Od poplatku jsou osvobozena vozidla zásobování po dobu nezbytně nutnou
k neprodlenému naložení anebo vyložení nákladu.
9. V případě umístění výzvy k podání vysvětlení nebo technického prostředku k zabránění
odjezdu vozidla od strážníka Městské policie se provozovatel nebo řidič vozidla,
ve vlastním zájmu, neprodleně ohlásí na služebně Městské policie, B. Němcové 30, tel.
383 423 467, mobil: 720 513 321, nebo strážníkovi, který vykonává službu.
10. Nezaplacení parkovného je porušení Nařízení města Blatná č. 1/2018, kterým se
vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a současně
porušením příslušných ustanoveních zákona o silničním provozu.
11. Tento provozní řád, schválený Radou města Blatná, usnesením č. 91/18 ze dne
28.03.2018 nabývá účinnosti dnem 01.05.2018 a zároveň ruší Provozní řád placených
parkovišť schválený usnesením č. 278/16 ze dne 29.07.2016.
V Blatné dne 28.03.2018

Bc. Kateřina Malečková v.r.
starostka města Blatná
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