
MĚSTO HOLICE 
 

Nařízení č. 3/2017, o vymezení místních komunikací a jejich úseků 

ve městě Holice, jichž lze užít ke stání silničního motorového 

vozidla za sjednanou cenu 
 

Rada města Holic vydává 18.12.2017 podle § 23 odst.1 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst.2 

písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o 

obcích), toto nařízení Města Holic.  

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

 

Tímto nařízením se vymezují místní komunikace nebo jejich úseky v centru města Holic ke 

stání silničních motorových vozidel, a to za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:  

 

a) centrální parkoviště v severní části náměstí T.G.Masaryka,  

b) parkoviště v jihovýchodní části náměstí T.G.Masaryka,  

c) jednosměrná komunikace po obvodu náměstí od domu čp. 11 k domu čp. 19  

d) ulice Palackého od domu čp. 291 ke křižovatce s ulicí Holubovou, včetně parkoviště na 

začátku odbočky k DPS (čp.1131) 

e) ulice Holubova od domu čp.1 k domu čp. 2 na náměstí T.G.Masaryka  

f) komunikace přes náměstí T.G.Masaryka ve směru na Vysoké Mýto od domu čp.2 k domu 

čp. 19  

g) komunikace přes náměstí T.G.Masaryka ve směru na Hradec Králové od domu čp. 20 k 

domu čp. 36  

h) ulice Holubova od domu čp. 38 k domu čp. 40,  

i) parkoviště U Černého koně.  

 

Článek 2 

Časové vymezení 

 

Rada města Holice určuje tímto nařízením časové vymezení (dobu zpoplatnění) pro stání 

silničních motorových vozidel podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů na všech parkovacích plochách na náměstí 

T.G.Masaryka,v ulici Palackého,v ulici Holubově a v ulici Nádražní vymezených článkem 1, 

které je v pondělí až v pátek od 7.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodin, pokud 

tyto dny nejsou státními svátky.  

 

Článek 3 

Obecná ustanovení 

 

1) Řidič, který parkuje silniční motorové vozidlo na vymezených úsecích dle čl. 1, je povinen 

zaplatit sjednanou cenu.  

2) Ustanovení obsažené v článku 3, odstavec 1) tohoto nařízení se nevztahuje na řidiče, kteří 

parkují na vymezených úsecích dle čl.1 silniční motorové vozidlo, které ke svému pohonu 

využívá síly plně elektrifikovaného motoru (elektromobil) a zároveň má toto vozidlo na 



viditelném  místě označení nálepkou Electrocity Holice (Vzor nálepky tvoří Přílohu č. 1 

Nařízení – a pro příslušný kalendářní rok je k dostání na MÚ Holice, na odboru dopravy při 

prokázání vlastnictví elektromobilu předložením Technického průkazu vozidla). 

3) Dokladem o zaplacení je platný parkovací lístek nebo platná parkovací karta města Holic. 

Platným parkovacím lístkem nebo platnou parkovací kartou se rozumí časově a místně 

příslušný doklad. Lístek nebo karta musí být viditelně umístěna za předním sklem vozidla. 

Pokud z důvodu zvláštní konstrukce vozidla (např. motocykly) není možno takto doklad o 

zaplacení umístit, je řidič povinen tento doklad mít u sebe a předložit jej na požádání 

strážníkovi městské policie nebo příslušníku Policie ČR.  

4) Parkovací lístek je řidič povinen si zakoupit v příslušném parkovacím automatu a skutečná 

doba stání musí odpovídat době zaplacené a vyznačené na kontrolním lístku.  

5) Parkovací karta je dokladem o zaplacení ceny sjednané formou paušálu k stání silničního 

motorového vozidla. Tato karta nezakládá nárok na rezervaci parkovacího místa. Kartu je 

možno zakoupit v pokladně Městského úřadu v Holicích.  

6) Kontrolou dodržování tohoto nařízení jsou pověřeni strážníci Městské policie Pardubice.  

 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Porušení ustanovení tohoto nařízení bude postihováno podle zvláštních právních předpisů. 

2) Toto nařízení se nevztahuje na trvalá parkovací místa určená a zpoplatněná dle obecně 

závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  

3) Tímto nařízením se ruší nařízení města Holic č.2/2016.  

4) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  1. února 2018.   

 

 

 

Mgr. Ladislav Effenberk       Petr Bajer   

            starosta                  místostarosta 

 


