
 
 

Město Jičín 
Provozní řád placených stání na místních komunikacích a 

parkovištích v Jičíně. 
(dále jen placené stání) 

 
Rada města Jičína schválila na svém 84. zasedání dne 6. 11. 2013 tento „Provozní řád 
placených stání na místních komunikacích“. 
 

I. Úvodní ustanovení 
1. Rada města Jičína v souladu s 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, vydala nařízení města o stání silničních motorových vozidel 
na vymezených místních komunikacích na území města Jičína ( nařízení č. 8/2005, 
1/2006, 2/2008, 3/2008). 

2. Provozovatelem placeného stání  jsou pověřeny Technické služby města Jičína, IČ 
64814467 

3. Vyskytnutí jakýchkoliv poruch je možné hlásit na Technické služby města Jičína, tel. 
604166954. 

4. Na parkovací místo nevzniká nárok a místo k parkování nelze rezervovat 
 

 
II. Práva a povinnosti provozovatele   

Provozovatel je povinen: 
a) udržovat zařízení a místa placeného stání v řádném a provozuschopném stavu 
b) zajistit, aby uživateli placeného stání, po řádném zaplacení poplatku za parkování, 

byl vydán doklad o zaplacení parkovného s vyznačením doby, do které je možno 
parkoviště použít 

c) zveřejnit tento provozní řád a ceník na svých webových stránkách 
d) zajistit prodej předplatních parkovacích karet a to v kanceláři sídla Technických 

služeb města Jičína v Textilní ulici č.955 v pracovní dny od 8: 00 do 13:00 hodin 
e) Parkovací kartu vydávají Technické služby Jičín fyzickým nebo právnickým osobám 

majícím trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu v lokalitách:  

- Valdštejnovo nám., náměstí Svobody, ulice Ruská (od křižovatky s ul. 17. listopadu 
k nám. Svobody), ulice Chelčického, Balbínova, Fortna, Nerudova, Palackého, 
Sladkovského, Židovská, Na Příkopech, Čelakovského, Nová, Tylova, Havlíčkova a 
Zahradní 

nebo 

    - ulice Husova (od Žižkova nám. ke křižovatce s ul. Vrchlického), ulice Jungmannova, 
Šafaříkova, 17. listopadu, Tyršova a Fügnerova. 



f) při prodeji karet opravňujících parkování vozidel osob s trvalým bydlištěm v příslušné 
lokalitě požadovat prokázání trvalého bydliště, u podnikatelů bez trvalého bydliště 
v příslušné lokalitě prokázání vlastnického nebo jiného vztahu k provozovně nebo 
sídlu (místu podnikání) nacházející se v lokalitě. Vlastnictví nebo užívání osobního 
automobilu se prokazuje technickým průkazem, leasingovou smlouvou a nebo jiným 
právem, které zakládá právo automobil užívat. Bydliště se prokazuje občanským 
průkazem. 

g) umístit návod na objednání úhrady parkovného pomocí SMS služby na všechny 
parkovací automaty a následně kontrolovat jejich stav (čitelnost). 
 

Provozovatel placeného stání neodpovídá za škody vzniklé z provozu na pozemních 
komunikacích, za škody způsobené vandalismem, třetí osobou popř. vyšší mocí. 
Provozovatel má právo odstranit vozidlo : 

a) při mimořádné události, např. havárii, kterou nelze předvídat, lze vozidla stojící na 
kriticky ohrožených místech odstranit bez předchozího upozornění 

b) které porušuje zákaz zastavení nebo stání i přes předem ohlášenou činnost nebo akci 
např. stavební práce, kulturní akce, čištění apod., na kterou provozovatel umístil 
předem příslušné dopravní značení 

 
III. Práva a povinnosti uživatele   

Uživatel placeného stání je povinen: 
a) v provozní době neprodleně po příjezdu na parkoviště zaplatit poplatek za parkování 

vložením platných mincí nebo pomocí SMS služby v hodnotě předpokládané doby 
parkování 

b) doklad o zaplacení parkovného v parkovacím automatu, nebo doklad o předplatném 
– parkovací karta, nebo jiný doklad opravňující užívat parkovací místo, musí být 
umístěn neprodleně na viditelném místě za předním sklem vozidla 
 

IV. Závěrečná ustanovení 
Kontrolu a dohled nad dodržováním tohoto provozního řádu provádějí Technické služby 
města Jičína a Městská policie Jičín. 
 
Tento provozní řád  ruší provozní řád z 16. 11. 2011 a je účinný od 1. 12. 2011. 
 
 
V Jičíně dne 6. 11. 2013 
 
 
 
        …………………………………. 
        MVDr. Jiří Liška - starosta 


