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Podmínky pro vydávání parkovacích karet 

Města Hluboká nad Vltavou 

Pro bezplatné parkování občanů na parkovacích místech a veřejných parkovištích, vymezených 

v bodě 1, vydává Město Hluboká nad Vltavou prostřednictvím Podniku místního hospodářství, (dále 

jen PMH), parkovací katy za následujících podmínek. 

Obecné zásady: 

1) Parkovací karta opravňuje držitele bezplatně parkovat motorové vozidlo na místech určených 

Městem Hluboká. (V současné době na Masarykově ulici.)  

2) Parkovací karta umožňuje bezplatně zaparkovat i na parkovacích místech s časovým 

omezením, nejdéle však po dobu určenou dopravní značkou. 

3) Každá karta je opatřena jedinečným číslem karty 

4) Každá karta je vystavena pro jedno vozidlo, jehož RZ je uvedena na parkovací kartě 

5) Karta je nepřenosná 

6) První karta je vydána k vozidlu zdarma 

7) Vydání další karty (ztráta, poničení karty) je zpoplatňováno: 

a. Vydání nové karty za kartu ztracenou: 200.- Kč 

b. Vydání nové karty – náhrada poničené karty: 100.-Kč 

c. Vydání nové karty pro nečitelnost údajů- vyblednutí tisku apod. - zdarma 

8) Správu parkovacích karet, jejich evidenci a vydávání zajišťuje pro Město Hluboká nad Vltavou 

Podnik místního hospodářství v Hluboké nad Vltavou  

9) Parkovací karta se vydává pouze na osobní automobily a motocykly (rozhodný je údaj podle 

technického průkazu motorového vozidla – dále jen TP) 

10) Žadatel o vydání parkovací karty musí doložit k ověření podmínek pro vydání karty: 

a. Občanský průkaz 

b. Technický průkaz vozidla 

c. Písemné prohlášení zaměstnavatele (pouze v případě Podmínky A. odrážka c)  

11) Na vydání pakovací karty není právní nárok. V individuálních případech může rozhodnout o 

vydání parkovací karty rada města. 

12) Vydaná parkovací karta neopravňuje držitele k porušování obecně závazných předpisů ani 

Zákona o provozu na pozemních komunikacích.  

13) Držitel parkovací karty je povinen ohlásit PMH jakoukoli změnu vedoucí k zániku PK (prodej 

vozidla, změna trvalého bydliště apod.) a parkovací kartu vrátit na PMH. 
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Podmínky pro vydání parkovací karty pro občany:  

A) Parkovací karta může být vydána pouze občanu Hluboké nad Vltavou, dále jen žadateli 

pokud: 

a. Žadatel má trvalé bydliště v Hluboké nad Vltavou a vozidlo, pro které je  

parkovací karta požadována, je ve vlastnictví žadatele 

b. Žadatel může požádat o vydání parkovací karty na více motorových vozidel, za 

podmínky, že je jejich vlastníkem jako fyzická osoba 

c. Žadatel může požádat o vydání parkovací karty na motorové vozidlo, které má 

přiděleno zaměstnavatelem i k soukromým účelům. V tomto případě musí žadatel 

doložit písemné prohlášení zaměstnavatele, že vozidlo, pro které je žádáno o 

parkovací kartu (typ, barva, RZ) je v osobním užívání žadatele. 

 

Podmínky pro vydání parkovací karty pro právnické subjekty, podnikatele: 

  

B) Parkovací karta může být vydána právnické osobě, na základě přiděleného IČ, se sídlem v 

Hluboké nad Vltavou, v Masarykově ulici. Karta je vydávána s platností na 1 rok (od 1. 1. do 

31.12.) Tyto karty se vydávají za jednorázový roční poplatek ve výši stanovené radou města 

Platnost těchto karet je do 31. 12. 2017 a bude vyznačena na přední straně karty. 


