MĚSTO BZENEC
Životní prostředí
náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec, Česká republika, IČ 00284807, DIČ: CZ00284807

Upozornění na parkování vozidel
Město Bzenec upozorňuje vlastníky vozidel na nevhodné parkování motorových vozidel, ale i vozíků,
přívěsů apod., na zatravněné ploše před rodinnými domy a podél místních komunikací.
Dlouhodobé parkování vozidel na travnatých plochách způsobuje jejich trvalé poškození. V případě
pozemků, které jsou ve vlastnictví Města Bzenec, se může jednat o neoprávněný zábor veřejného
prostranství, a to nejen parkujícími vozidly, ale i uskladněným materiálem (písek, palety, dřevo,
stavební materiál apod.). Stejně tak platí pro parkovaní na chodnících.
Tímto vyzýváme občany, aby parkovali své automobily pouze na zpevněných plochách před
svými domy, vjezdy, a neuskladňovali jakýkoliv materiál na obecních pozemcích bez smluvní
dohody.
Poučení:
Dle § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, se fyzická osoba dopustí
přestupku tím, že poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů. Za porušení
tohoto zákona může být fyzické osobě ve správním řízení uložena pokuta až 50 000 Kč.
Definice veřejného prostranství dle § 34 zákona o obcích zní: ,,Veřejným prostranstvím jsou všechna
náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení,
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“.
Dále dle § 27 odst. 1 písm. r) zákona č. 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, nesmí řidič zastavit a stát na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní
úpravou provozu na pozemní komunikaci. Obdobně je možno chápat také parkování na chodníku.
V tomto případě se bude jednat o dopravní přestupek podle zákona o provozu na pozemních
komunikacích. Pokuta může dosáhnout výše 2 500 Kč.
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