
Wichtige Parkregeln
Was zu beachten ist

Absolutes Haltverbot 
Hier ist weder das Parken, noch das kurzzei-
tige Halten erlaubt. Wenn an diesem Ver-
kehrszeichen Zusatzzeichen wie “Feuerweh-
ranfahrtszone“ oder “Rettungsweg“ oder 
vergleichbare Zusatzschilder angebracht sind, 
wird eine Abschleppung des Fahrzeugs  
eingeleitet.

Behindertenparkplatz
Es gibt verschiedene Beschilderungen, auf 
allen ist jedoch das Piktogramm eines Rollstu-
hlfahrenden zu sehen. Unberechtigtes Parken 
führt zu einer sofortigen Abschleppung des 
Fahrzeugs.

Feuerwehrzufahrt
Nur gültig mit dem Zusatz “Stadt Augsburg“. 
Das Parken im Bereich dieser Beschilderung 
führt zu einer sofortigen Abschleppung des 
Fahrzeugs.

Taxistand
Das Parken in diesem Bereich führt  
zu einer Abschleppung.

Parkplatz für Elektrofahrzeuge
Wenn dieser Parkplatz unberechtigt genutzt 
wird, erfolgt ebenfalls eine Abschleppung. 

Geh- und Radwege
Das Parken auf Gehwegen und Radwegen aller 
Art, auch ohne Beschilderung, wird mit hohen  
Bußgeldern geahndet. 

Halten oder Parken in zweiter Reihe
Das Parken oder bloße Halten in zweiter Reihe 
stellt eine erhebliche Gefährdung des Verkehrs 
dar und wird ebenfalls mit teuren Bußgeldern 
geahndet.
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Important Parking Rules
Things to know

No parking allowed
Neither parking nor short-term stopping is  
permitted here. If additional signs such as  
“Reserved for firefighters” or “Emergency 
Route” or other comparable signs are located 
here, vehicles will be towed.

Handicapped Parking
There are various signs, but all of them show a 
pictogram of a wheelchair user. Unauthorized 
parking will result in immediate towing of the 
vehicle.

Fire lane
Only valid with the addition of “City of Augs-
burg.”Parking here will result in immediate 
towing of the vehicle.

Taxi stand
Parkers here will be towed

Parking for electric vehicles

Unauthorized parking will also result in  
vehicle towing.  

Sidewalks and bike paths
Parking on sidewalks and bike paths of any 
kind, even without a sign, is punishable by 
heavy fines. 

Stopping or parking in the second row
Stopping or parking in the second row, even 
without signs, is punishable by heavy fines.
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Важливі правила паркування
Що потрібно врахувати

Абсолютна заборона на зупинку 
Тут заборонено як зупинятися на короткий час так 
і паркуватися. Якщо до цього дорожнього знаку 
прикріплені додаткові знаки, такі як «Feuerweh-
ranfahrtszone» (Зона виїзду пожежної бригади), 
або «Rettungsweg» (Рятувальний маршрут), або 
подібні додаткові знаки, ваш транспортний засіб 
буде евакуйовано.

Місце для паркування інвалідів
Є різні знаки, але на всіх зображено піктограму 
інваліда на візку. Несанкціоноване паркування 
призведе до негайної евакуації транспортного 
засобу.

Місце доступу для пожежників
Діє лише, якщо знак доповнено написом “Stadt 
Augsburg“ (Місто Аугсбург). Паркування в зоні 
цих знаків призведе до негайної евакуації 
транспортного засобу.

Зупинка таксі

Паркування в цій зоні призведе до негайної 
евакуації транспортного засобу.

Парковка для електромобілів
Якщо це місце для паркування використовується 
без дозволу, ваш транспортний засіб буде також 
евакуйовано. 

Пішохідні та велосипедні доріжки
Паркування на пішохідних і велосипедних 
доріжках усіх видів, навіть на тих, які не позначені 
знаками, карається значними штрафами.

Зупинка або парковка у другому ряду 
Паркування, або просто зупинка у другому ряду 
становить значну небезпеку для дорожнього руху, 
та також карається високими штрафами.
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