
IZ 8a  Zóna s dopravním omezením 
a IZ 8b Konec zóny s dopravním omezením.

Značka IZ 8a označuje oblast, kde platí výstraha, 
zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných 
vyobrazení značek, pokud místní úpravou provozu 
na pozemních 
komunikacích 
uvnitř oblasti 
není stanove-
no jinak. 
Značka IZ 8b 
označuje ko-
nec této zóny.

Tato konkrétní značka řidiče zjednodušeně řečeno
upozorňuje na oblast, kde: 

maximální povolená rychlost je omezena na 
30km/hod. 
parkování je mo�né pouze na placených nebo 
vyhrazených parkovištích.
na jiných místech ne� parkovištích je zakázáno 
zastavit a stát, to neplatí pro dopravní obsluhu, 
které je zastavení povoleno v době 6:00-10:00 h. 
a 18:00-20:00 h.
je zakázán vjezd všech vozidel, jejich� okam�itá 
hmotnost přesahuje 3,5t.
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IP 13b

Parkovací hodiny

IP 12

IP 13c Parkoviště je určeno pro parkování vozidel s abo-
nentní nebo rezidentní kartou umístěnou na zvenku 
viditelném místě za předním sklem vozidla.

IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem

Řidič je povinen zakoupit si v par-
kovacím automatu parkovací lístek 
a tento umístit na zvenku viditelném 
místě za předním sklem vozidla. Řidič 
motocyklu si ponechá parkovací lístek 
u sebe.

Značka označuje placené parkoviště. 

Parkovací lístek si mů�e řidič zakoupit i v době,  kdy je 
parkoviště nezpoplatněné - na lístku bude vytištěn 
čas následujícího zpoplatněného dne. 

Parkovací lístek NEOPRAVŇUJE k parkování vozidla 
mimo placené parkoviště - mnoho řidičů ponechává 
svoje vozidla neoprávněně například na vnější straně 
Náměstí Přemysla Otakara II, kde platí zóna s dopra-
vním omezením. 

Řidič vozidla označeného parkovacím 
průkazem označujícím vozidlo pře-
pravující osobu tě�ce zdravotně po-
sti�enou, NENÍ poplatku za parkování 
zproštěn. Rovně� NENÍ zproštěn po-
vinnosti pou�ívat parkovací kotouč, 
pokud je to na dopravní značce 

uvedeno.  

doplněné dodatkovou tabulkou ”pro 
dr�itele abonentních a rezidentních 
karet“ nebo „pro dr�itele zelených 
rezidentních karet“ 

IP 12  Vyhrazené parkoviště

Ostatní řidiči zde mohou zastavit a stát pouze v pří-
padě, �e jde o zastavení a stání, které nepřekročí 
dobu tří minut a které neohrozí ani neomezí ostatní 
účastníky provozu na pozemních komunikacích, 
popřípadě neomezí řidiče vozidel, pro ně� je parko-
viště vyhrazeno.

IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem

Značka označuje parkoviště, na kte-
rém řidič musí při začátku stání 
umístit parkovací kotouč viditelně ve 
vozidle a nastavit na něm dobu za-
čátku stání, kterou nesmí a� do od-
jezdu měnit.
(Nelze u�ít ručně psané lístky apod.) 
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Řidiči, kteří nerespektují při parkování zákon o pro-
vozu na pozemních komunikacích, mohou na svém 
vozidle najít technický prostředek k zabránění 
odjezdu vozidla, tzv. „botičku.“

Pro odstranění „botičky“ stačí zavolat na linku 156 
a nahlásit číslo „botičky“, které je na ní vytištěné.
Na místo se dostaví strá�ník, který s �adatelem věc 
projedná a po splnění zákonných podmínek zajistí 
sejmutí „botičky.“

Nasazení a sejmutí „botičky“ je zpoplatněno na-
řízením statutárního města České Budějovice. 
Manipulační poplatek činí 200,- Kč včetně DPH.

Pokud nemusíte cestovat autem přímo do centra, 
máme pro vás několik tipů k zaparkování:

 

 

V centru Českých Budějovic nemusí být pro některé 
řidiče jednoduché zaparkovat. Pro lepší přehlednost 
uvádíme několik dopravních značek, se kterými se v 
centru města mů�ete mimo jiné setkat.

PARKOVÁNÍ V CENTRU 
ČESKÝCH BUDĚJOVIC

MĚSTSKÁ POLICIE
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Značka IZ 6a označuje oblast, kde platí zvláštní 
pravidla pro provoz v pěší zóně.

V pěší zóně smějí chodci u�ívat pozemní komu-
nikaci v celé její šířce, musí však umo�nit jízdu
 vozidlům.

V pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. 
Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči 
chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti 
musí zastavit vozidlo. 

Stání vozidel je dovoleno jen na místech označe-
ných jako parkoviště.

Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům 
vyznačeným v spodní části  dopravní značky

V jednotlivých 
případech a je-li 
to naléhavě nut-
né, mohou vozi-
dla označená par-

kovacím průkazem pro osoby 
se zdravotním posti�ením 
vjí�dět i do oblasti označené 
dopravní značkou „Pěší zóna“. 

IZ 6a  Pěší zóna a IZ 6b Konec pěší zóny Co dělat, kdy� dostanu „botičku“? 

poblí� centra, přímo naproti zimnímu stadionu 
Budvar aréna je velkokapacitní parkovací dům.
další parkoviště najdete na na Mariánském nebo 
Senová�ném náměstí.

u fotbalového stadionu Dynamo - vjezd z ul. B. 
Němcové.
u sportovní haly - vjezd z ul. Na Dlouhé Louce.

Bezplatně mů�ete ponechat vozidlo například 
na parkovišti:
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