Vyhláška města Plzně č. 26/1997
o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích na území města Plzně
za cenu sjednanou podle cenových předpisů

(Parkovací řád)
Zastupitelstvo města Plzně se usneslo dne 26.6.1997 vydat podle § 16 odst. 1 a §
36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a
v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku :
ČLÁNEK 1
(1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24
hodin, a nebo na nichž je povoleno stání silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm1[1]
nebo sídlem2[2] ve vymezené oblasti (dále jen zóna), jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky
v členění podle městských obvodů.
(2) Zóny pro stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou jsou označeny
dopravní značkou „Placené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou „S parkovacím automatem
s provozní dobou od - do“ 3[3]
(3) Zóny pro stání silničních motorových vozidel v držení osob se sídlem nebo bydlištěm ve
vymezené zóně jsou označeny dopravní značkou „Placené parkoviště“ s dodatkovou tabulkou „Pro
držitele parkovacích karet“ 3
(4) Návrhy na dopravní značení dle odstavců 2 a 3 podává silničnímu správnímu úřadu 4[4] rada
příslušného městského obvodu.

ČLÁNEK 2
(1) V zóně pro stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou označené podle
článku 1 odst. 2 je povoleno stání všem silničním motorovým vozidlům po zaplacení ceny za
parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání a umístění parkovacího lístku na viditelném

1[1] § 3 odst. 2 zákona č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.
2[2] § 2 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a
doplňků.
3[3] Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a
vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.
4[4] § 10 odst. 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích;
§ 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

místě za předním sklem vozidla po celou dobu stání. Mimo provozní dobu parkovacího automatu je
stání v zóně bezplatné.
(2) V zóně pro stání silničních motorových vozidel v držení osob se sídlem nebo bydlištěm ve
vymezené zóně označené podle článku 1 odst. 3 je povoleno stání silničního motorového vozidla za
těchto podmínek:
a) jde o silniční motorové vozidlo v držbě nebo jiném oprávněném užívání osoby, která má
bydliště nebo sídlo a ve výjimečných případech též provozovnu5[5] v budově k dané zóně
přiléhající;
b) držitel má platný doklad o technickém stavu silničního vozidla a platný doklad o měření
emisí 6[6];
c) po dobu stání silničního motorového vozidla je na viditelném místě za jeho předním sklem
vozidla umístěna parkovací karta dle vzoru v příloze č. 2 této vyhlášky.

ČLÁNEK 3
(1) Parkovací karty vydává úřad příslušného městského obvodu.
(2) Provozovatelem parkoviště s parkovacím automatem je správce místních komunikací 7[7].
(3) Ostatní parkoviště pronajímá správce místních komunikací 8[8].
(4) Ceny za parkování a provozní dobu automatů v zóně určuje9[9] rada příslušného městského
obvodu.

ČLÁNEK 4
Karty vydané do dne účinnosti této vyhlášky se po dobu jejich platnosti považují za karty podle článku
3 odst. 1.

ČLÁNEK 5
Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů o vyřizování přestupků 10[10].

ČLÁNEK 6
Touto vyhláškou se ruší vyhláška Zastupitelstva města Plzně č. 35/1994 (Parkovací řád).

ČLÁNEK 7
Vyhláška z důvodů naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem vyhlášení11[11], parkování
v jednotlivých zónách se řídí ustanoveními této vyhlášky od umístění příslušné dopravní značky
v zóně.

5[5] § 17 zákona č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a
doplňků.
6[6] § 6 odst. 3 zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích.
7[7] V současné době je touto osobou Správa veřejného statku města Plzně.
8[8] § 25 odst. 4 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
9[9] § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách , ve znění pozdějších změn a doplňků.
10[10] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.
11[11] Z důvodu nutného a neodkladného zájmu využila Rada města Plzně svého oprávnění
v souladu s § 45 písm.l) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění a schválila tuto
vyhlášku dne 22.5.1997 usnesením č. 301. Vyhláška byla předložena ke schválení na
nejbližším zasedání Zastupitelstva města Plzně dne 26.6.1997, které ji svým usnesením č. 115
schválilo.

Primátor města Plzně
Zdeněk Prosek v.r.
Náměstek primátora města Plzně
ing. Petr Náhlík v.r.

Příloha č. 1

Místní komunikace a jejich úseky, které lze uţít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na
dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, a nebo na nichţ je
povoleno stání silničních motorových vozidel jen osobám s bydlištěm nebo
sídlem ve vymezené oblasti.
 Městský obvod Plzeň 2
Jiráskovo náměstí

Koterovská

Mikulášská

úsek od Sladkovského po Železniční

prostor před hlavním nádražím ČD v Plzni

Radyňská

Sladkovského

Slovanská

úsek od Sladkovského po Mikulášskou
parkoviště mezi Radyňskou a Mikulášskou

úsek od Slovanské po Koterovskou

úsek od Liliové po Farského

Anglické nábřeţí
Bezručova
Divadelní
Františkánská
Havlíčkova
Husova
Jízdecká
Kamenická
Klicperova
Koperníkova
Kovářská
Krátká
Malá
Nádraţní
Nerudova
Pallova
Perlová
Poděbradova
Prokopova
Přemyslova
Riegrova
Sady Pětatřicátníků
Sirkova
Solní
Škroupova

Bedřicha Smetany
Budilova
Dominikánská
F gnerova
Hálkova
Charvátova
Jungmannova
kardinála Berana
Kolejní
Kopeckého sady
Kotkova
Křiţíkovy sady
Martinská
náměstí Republiky
Palackého náměstí
Paříţská
Plachého
Praţská
Purkyňova
Radčická
Rooseveltova
Sady 5. května
Skvrňanská
Šafaříkovy sady
Štruncovy sady

 Městský obvod Plzeň 3
Americká
Bendova
Denisovo nábřeţí
Dřevěná
Goethova
Hlávkova
Jagellonská
Kalikova
Karlova
Kollárova
Korandova
Koţeluţská
Lindauerova
Na Jíkalce
náměstí T.G.Masaryka
Palackého ulice
Petákova
Pobřeţní
Prešovská
Puškinova
Resslova
Rybářská
Sedláčkova
Smetanovy sady
Škrétova

Šumavská
Truhlářská
U Prazdroje
Uhelná
Veverkova
Zbrojnická

Švihovská
Tylova
U trţiště
V Šipce
Vocelova
Ţatecká

Tovární
U lázní
U zvonu
Veleslavínova
Wenzigova
parkoviště u CAN

 Městský obvod Plzeň 4
Dílenská
Smrková - parkoviště vedle OD Centrum
Zábělská - úsek od Dílenské po Masarykovu

Mohylová
Staniční - úsek od Mohylové po Moravskou

Pod vrchem
Stará cesta

Příloha č. 2

Vzor parkovací katry

PARKOVACÍ KARTA
Číslo
Zóna
SPZ
Platí do

L.S.
Vydal :

............................................
datum

................................................
podpis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zadní strana :

POUČENÍ
(1) Parkovací karta (dále jen PK) je vydána žadateli, který má v dané zóně trvalé bydliště
nebo sídlo či provozovnu, na jedno silniční motorové vozidlo (dále jen vozidlo).
(2) PK opravňuje jejího držitele k stání vozidla pouze v zóně, pro kterou byla vydána,
nezaručuje však nárok na parkovací místo.

(3) Při stání vozidla v zóně musí být PK umístěna svou čelní stranou viditelně za předním
sklem uvnitř vozidla.
(4) Vydaná PK platí pro celé kalendářní období vyznačené na čelní straně. Po ukončení
platnosti bude nová PK vydána jen po vrácení karty již neplatné.
(5) PK je nepřenosná a držitel neprodleně ohlásí vydávajícímu místu její případnou ztrátu.
(6) Držitel svým podpisem potvrzuje, že se seznámil s vyhláškou Zastupitelstva města Plzně
č.26/1997 a poučením na vydané parkovací kartě a bude je dodržovat.

V Plzni dne ....................

Podpis držitele PK : .................................

