Vyhláška
Zastupitelstva města Plzně
č. 35 /l994
o organizaci parkování na území
města P l z n ě

(Parkovací řád)
Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 23/94 ze dne 10.3.1994 vydává podle § l6 a
§ 36 odstavec 1 písmeno f) zákona č.367/90 Sb. o obcích (Obecní zřízení) v platném
znění tuto
obecně závaznou vyhlášku :

Článek l
Předmět vyhlášky
(1) Tato vyhláška upravuje podmínky stání*/1 vozidel*/2 na veřejně přístupných plochách,
které jsou v majetku Města Plzně nebo s nimiž hospodaří organizace městem zřízené nebo
založené na základě zákona či smlouvy.
(2) Tato vyhláška neřeší podmínky stání vozidel na plochách ve vlastnictví jiných právních
subjektů.
(3) Stání vozidel není dovoleno na veřejně přístupných plochách, které nejsou, dle územního
plánu města Plzně, určeny pro provoz vozidel a dále na plochách, kde je stání vozidel
vyloučeno místní úpravou dopravního značení, obecně závazným právním předpisem nebo
nařízením oprávněného orgánu.

Článek 2
Obecná ustanovení
(1) Úřady městských obvodů (dále jen "zřizovatel") zřizují na svém území veřejná
parkoviště*/3, vyhrazená parkoviště a vydávají parkovací karty.
(2) Zřizovatel stanoví podmínky pro provoz jednotlivých parkovišť v souladu s obecně
závaznými předpisy, pokyny oprávněných orgánů a s přihlédnutím k dopravní situaci v místě.
(3) Na placených parkovištích musí být vyvěšen provozní řád, který musí vždy obsahovat
údaje o provozní době, sazebník cen za poskytované služby, rozsah poskytovaných služeb,
práva a povinnosti uživatelů parkoviště a přesné označení provozovatele parkoviště. Provozní
řád parkoviště musí být vyvěšen na viditelném místě - zpravidla u vjezdu na parkoviště.
----------------------------------------------------------------*/1 Stání a zastavení vozidla - definice dle vyhlášky č. 99/89 Sb. o pravidlech provozu na
pozemních komunikacích - § 2, odst. 27 a 33

*/2 Vozidlo - definice dle vyhlášky 41/1984 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích - § 1, odst. 3 a 4
*/3 Parkoviště - definice dle vyhlášky č. 99/89 Sb. o pravidlech provozu na pozemních
komunikacích - díl ll. článek 4, odst. 8
(4) Na parkovištích ve městě Plzni je zakázáno umisťovat vozidla odhlášená z evidence
motorových vozidel, vozidla bez státních poznávacích značek, vozidla se zjevnými úniky
provozních kapalin a nezajištěná proti neoprávněnému vniknutí, dále stavební a ostatní
pracovní stroje, zařízení a jejich části, domovní nebo jiný podobný odpad a ostatní materiál
všeho druhu.
(5) Nákladní a speciální nákladní automobily, automobilové přívěsy a návěsy nad l,5 t
užitečné hmotnosti nebo 3 t celkové hmotnosti, stavební a pracovní stroje všeho druhu (dále
jen "vybraná nákladní vozidla") nebo autobusy mohou zastavit nebo stát pouze na
parkovištích a plochách k tomu určených. Na ostatních plochách ve městě pouze se
souhlasem příslušného úřadu městského obvodu */4.
(6) Pro vybraná nákladní vozidla nelze zřídit parkoviště na území městské památkové
rezervace.
(7) Provoz parkoviště zajišťuje zřizovatel vlastními pracovníky nebo prostřednictvím
oprávněných fyzických či právnických osob, vybraných zpravidla na základě veřejného
výběrového řízení. Rozsah práv a povinností provozovatele upraví zřizovatel smlouvou.

Článek 3
Veřejné parkoviště
(1) Veřejné parkoviště na území města Plzně je veřejně přístupná plocha určená místní
úpravou dopravního značení k zastavení a stání vozidel (parkování).
(2) Veřejná parkoviště podle rozsahu a druhu poskytovaných služeb jsou neplacená, placená
(pomocí výběrčí služby nebo parkovacích automatů apod.) a hlídaná.
(3) Veřejné parkoviště musí mít z celkového počtu vyhrazeno minimálně 2% stání (nejméně
však jedno stání) pro vozidla tělesně postižených osob, které jsou držiteli zvláštního označení
Ol nebo O2.

Článek 4
Placené a hlídané parkoviště
(1) Provoz placených a hlídaných parkovišť se řídí provozním řádem parkoviště.
(2) Za použití parkoviště s výběrčí službou je řidič povinen zaplatit příslušnou parkovací
sazbu zpravidla při příjezdu nejpozději však při odjezdu z parkoviště. Provozovatel je povinen
vydat potvrzení o zaplacení parkovací sazby (parkovací lístek).

(3) Náhradu vzniklé škody na vozidlech a jejich nákladu během zastavení nebo stání vozidel
na hlídaném parkovišti hradí provozovatel parkoviště podle obecně platných právních
předpisů.
---------------*/4 Nerozhoduje zda je vlastní fyzické či právnické osoby, které mají na území města Plzně
bydliště, sídlo nebo stanoviště či na území města podnikají a pro svoji podnikatelskou činnost
(např. stavební práce, pouliční prodej, přepravu věcí a osob apod.) používají vybrané
nákladní vozidlo nebo autobus, pokud s nimi neparkují na vlastních či pronajatých plochách
nebo pozemcích
(4) Řidič vozidla, které stojí na parkovišti vybaveném parkovacími hodinami (dále jen "PH")
nebo parkovacím automatem (dále jen "PA"), je povinen po vystoupení z vozidla vyhledat
nejbližší PH či PA, dle vyznačeného návodu uhradit příslušnou parkovací sazbu a u PA
umístit vydaný parkovací lístek na viditelném místě za předním sklem z vnitřní strany vozidla
.
(5) Doba pobytu vozidla na parkovišti vybaveném PH nebo PA nesmí přesáhnout dobu
uhraženého pobytu vyznačenou na parkovacím lístku nebo nastavenou na vlastních PH. Po
uplynutí této doby je řidič povinen s vozidlem parkoviště opustit nebo zaplatit novou sazbu.

Článek 5
Vyhrazené parkoviště
(1) Vyhrazené parkoviště je parkoviště, které si za úplatu mohou od zřizovatele pronajmout
fyzické nebo právnické osoby. Dopravním značením se vyznačí jeho rozsah a název subjektu,
popř. další související údaje (např. státní poznávací značky, zvláštní označení O1 nebo O2
apod.).
(2) Vyhrazené parkoviště se zřizuje na základě žádosti podané u zřizovatele. Žádosti nemusí
být vyhověno, jsou-li pro to objektivní důvody (např. vyčerpaná či omezená parkovací
kapacita, ochrana životního prostředí apod.).
(3) Za každé jednotlivé vyhrazené parkovací místo na vyhrazeném parkovišti se vybírá
poplatek podle vyhlášky Zastupitelstva města Plzně o místních poplatcích.
(4) Bezplatně se parkovací místo vyhradí :
a) osobě tělesně či zdravotně postižené, která je držitelem zvláštního označení Ol či O2,
b) opatrovateli osoby podle písmena a), je-li zapsán v technickém průkazu vozidla jako
spoludržitel,
c) fyzické nebo právnické osobě, která osoby dle písmene a) zaměstnává.
Žadatel je povinen uhradit náklady spojené s instalací dopravního značení.
(5) Vyhrazené parkovací místo se občanům dle odstavce 4) tohoto článku stanoví co nejblíže
jejich bydlišti či pracovišti podle dopravní situace v místě. Žádost musí být doplněna
stanoviskem sociálního odboru příslušného úřadu městského obvodu.

Článek 6
Parkovací karty

(1) Parkovací karty, tj. rezidentskou kartu a předplatitelskou kartu, vydává zřizovatel na
základě žádosti.
(2) Rezidentská parkovací karta může být vydána pouze občanu, který má trvalé bydliště
uvnitř zóny */5 s placenými parkovišti, pokud je v technickém průkazu vozidla zapsán jako
jeho držitel.
(3) Ostatní fyzické a právnické osoby, mající uvnitř zóny s placenými parkovišti své
podnikatelské, obchodní, provozní či jiné podobné zájmy, mohou pro stání svých vozidel
obdržet předplatitelské parkovací karty.
---------------------*/5 Obytná a pěší zóna - definice dle vyhlášky č. 99/89 Sb. o pravidlech provozu na
pozemních komunikacích - §2,odst.l7al9

(4) Parkovací karta umožňuje stání vozidel pouze v zóně, pro kterou byla vydána. Je časově
omezená, vztahuje se pouze na vozidlo konkrétní SPZ a je dokladem o zaplacení parkovací
sazby na parkovišti. Parkovací karta nezaručuje nárok na konkrétní parkovací místo v zóně.
(5) Řidič vozidla s parkovací kartou je povinen při stání nebo odstavení vozidla v zóně na
placeném parkovišti před opuštěním vozidla umístit parkovací kartu viditelně za předním
sklem z vnitřní strany vozidla.
(6) Zřizovatel parkovací kartu nevydá, je-li vyčerpána parkovací kapacita dané zóny, nebo
jsou-li pro to jiné vážné důvody (ochrana životního prostředí v místě, zneužití dřívé vydané
parkovací karty apod.).
(7) Vzory rezidentské a předplatitelské parkovací karty jsou uvedeny v příloze č.l a 2 této
vyhlášky.

Článek 7
Sazby za stání vozidel na placených parkovištích
(l) Za stání jednoho osobního nebo užitkového vozidla do l,5t užitečné hmotnosti na placeném
parkovišti je stanovena sazba do maximální výše :
Název Výše sazby
Území městské památkové do 25,-Kč za každou započatou hod.

rezervace
Atraktivní území městských
obvodů do 15,-Kč za každou započatou hod.
Ostatní území městských
obvodů do 10,-Kč za každou započatou hod.
(2) Za stání autobusů na placeném parkovišti se zaplatí maximálně trojnásobek sazby podle
odst.l) tohoto článku s podmínkou, že pro autobusy jsou zde samostatně vyhražené a
vyznačené boxy (pruhy).
(3) Za stání vybraných nákladních vozidel na placeném parkovišti se zaplatí maximálně
pětinásobek sazby podle odst.l) tohoto článku vyhlášky s podmínkou, že pro tyto vybrané
skupiny nákladních vozidel jsou zde samostatně vyhražené a vyznačené boxy (pruhy).
(4) Za vydání rezidentské či předplatitelské parkovací karty pro parkování jednoho
osobního nebo užitkového vozidla do l,5t užitečné hmotnosti na jeden měsíc se zaplatí cena
do maximální výše :
Rezidentská Předplatitelská
Název parkovací karta parkovací karta
Území městské památkové do 5OO,- Kč do 5.000,- Kč
rezervace
Ostatní území městských do 100,- Kč do 1.000,- Kč
obvodů
(5) Pro delší časové období nesmí cena parkovací karty překročit
násobek počtu měsíců (i započatých) a ceny podle odst.4) tohoto článku, na které je karta
vydána.
(6) Parkovací karty se vydávají vždy maximálně do konce příslušného kalendářního roku
podle rozhodnutí zřizovatele.
(7) Pro vybraná nákladní vozidla a autobusy se parkovací karty nevydávají.
(8) Konkrétní výši sazeb za služby poskytované na placených a hlídaných parkovištích
stanovuje pověřený cenový orgán (finanční odbor Úřadu městského obvodu Plzeň 3) podle
návrhu zřizovatele.

Článek 8
Dohled a postihy

(l) Dohled nad dodržováním této vyhlášky a postihy za její porušování přísluší Policii ČR,
Městské ředitelství - dopravní inspektorát Plzeň - město, příslušnému úřadu městského
obvodu Plzeň a Městské policii v Plzni v rozsahu jim příslušných pravomocí.
(2) Porušení této vyhlášky se kvalifikuje jako přestupek a řeší se v blokovém řízení v souladu
se zákonem o přestupcích.
(3) Závažná nebo opakovaná porušení této vyhlášky projednávají příslušné orgány podle odst.
l) tohoto článku ve správním řízení podle zvláštních předpisů*/6.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
(l) Touto vyhláškou nejsou dotčena ustanovení obecně závazných předpisů a vyhlášek
Zastupitelstva města Plzně.
(2) K zajištění svých práv a veřejného pořádku na pozemních komunikacích (tj. na plochách
komunikací, parkovišť, odpočívek, náměstí, autobusových nádraží, zastávek, obratišť,
odstavných a parkovacích pruzích apod.) může ten, kdo je oprávněn vykonávat nad těmito
místy správu nebo je jejich provozovatelem, použít všech zákonných prostředků k nápravě
nežádoucího stavu (např. montáž technických prostředků, odtažení vozidla, instalace
parkovacího sloupku apod.), prostřednictvím orgánů k tomuto zmocněných.
(3) Vyhláška neřeší zvláštní užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch při
jejich opravách - údržbě a provádění těchto prací na zařízení a sítích zde umístěných. Podle
této vyhlášky není rovněž řešeno jejich zvlaštní užívání při organizování a zajišťování
ostatních akcí (např. blokové čištění, kulturní, sportovní a jiné společenské akce), které
vyžadují související dopravní opatření ve vazbě na dopravu v klidu.
----------------------*/6 Zvláštní předpisy - zákon č. 200/90 Sb. (novela č. 290/93 Sb.), o přestupcích, zákon č.
367/90 Sb. (novela č. 410/92 Sb.), o obcích, zákon č. 425/90 Sb. (novela č. 403/92 Sb.), o
okresních úřadech apod.

(4) Vyhláška neřeší obecné užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch ve
vztahu k umístění (zřízení) veřejně prospěšných prostorů (např. zastávky městské a ostatní
veřejné hromadné osobní dopravy, stanoviště taxislužby, zásobovací boxy).
(5) Touto vyhláškou se ruší vyhláška Zastupitelstva města Plzně č.3/9l (Parkovací řád) v
plném rozsahu.
(6) Vyhláška z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Primátor města Plzně

Náměstek primátora města Plzně

Prof. MUDr. Zdeněk Mraček

JUDr. Jan Blažek

v.r

v.r.

Přední strana: Příloha č.l
(Velikost formátu A5 - každý ÚMO Plzeň jinou barvou)
----------------------------------------------------------------Evidenční č. karty :
Úřad městského obvodu Plzeň ..
Na základě vyhlášky Zastupitelstva města Plzně č. 35/94 o organizaci parkování vozidel na
území města Plzně (Parkovací řád)
je vydána
REZIDENTSKÁ KARTA
pro vozidlo SPZ
PPPPP
PP PP

rodné číslo PP PP

držitele

PP PP

PPPPP

pro místo PP
PP
PP

na období
Vydal : ............................................
Datum Razítko - podpis
---------------------------------------------------------------Zadní strana:
Poučení:
(1) Rezidentská parkovací karta (dále jen "RK") je vydána na jedno osobní nebo užitkové
vozidlo do l,5 t užitečné hmotnosti občana, který má trvalé bydliště v zóně s placenými
parkovišti.
(2) RK opravňuje jejího držitele k stání vozidla pouze v zóně, pro které byla vydána.
(3) Vydaná RK platí 24 hodin denně pro kalendářní období vyznačené na čelní straně.
(4) Platná vydaná RK, v plném rozsahu nahrazuje doklad o zaplacení parkovací sazby v dané
zóně, bez rozdílu, jde-li o stání vozidel na parkovišti s výběrčí službou nebo parkovací
technikou.
(5) Při stání vozidel v zóně musí být RK umístěna svojí čelní stranou viditelně za předním
sklem z vnitřní strany vozidla.
(6) RK je nepřenosná a držitel musí neprodleně ohlásit její případnou ztrátu a po ukončení její
platnosti ji vrátit ÚMO Plzeň, který ji vydal.
(7) Podmínky pro vydání RK stanovuje vyhláška Zastupitelstva města Plzně o Parkovacím
řádu.

(8) Žadatel tímto potvrzuje, že byl seznámen se shora uvedeným poučením.
V Plzni dne ............Podpis držitele RK : ............
Přední strana: Příloha č.2
(Velikost formátu A5 - každý ÚMO Plzeň jinou barvou)
---------------------------------------------------------------Evidenční č. karty :
Úřad městského obvodu Plzeň ..
Na základě vyhlášky Zastupitelstva města Plzně č. 35/94 o organizaci parkování vozidel na
území města Plzně (Parkovací řád)
je vydána
PŘEDPLATITELSKÁ KARTA
pro vozidlo SPZ
PPPPP
firma - IČO PP PP

PP PP

PP PP
PPPPP

pro místo PP
PP
PP

na období
Vydal : ............................................
Datum Razítko - podpis
---------------------------------------------------------------Zadní strana:
Poučení:
(l) Předplatitelská parkovací karta (dále jen "PK") se vydá fyzické nebo právnické osobě,
která uvnitř zóny vyhlášené ÚMO Plzeň, má své sídlo, provozovnu nebo jiný podnikatelský
subjekt, na jedno osobní nebo užitkové vozidlo do l,5 t užitečné hmotnosti, jehož je držitelem.
(2) PK opravňuje jejího držitele k stání vozidla pouze v zóně, pro které byla vydána.
(3) Vydaná PK platí 24 hodin denně pro kalendářní období vyznačené na čelní straně.
(4) Platná vydaná PK, v plném rozsahu nahrazuje doklad o zaplacení parkovací sazby v dané
zóně, bez rozdílu, jde-li o stání vozidel na parkovišti s výběrčí službou nebo parkovací
technikou.

(5) Při stání vozidel v zóně musí být PK umístěna svojí čelní stranou viditelně za předním
sklem z vnitřní strany vozidla.
(6) PK je nepřenosná a držitel musí neprodleně ohlásit její případnou ztrátu a po ukončení její
platnosti ji vrátit ÚMO Plzeň, který ji vydal.
(7) Podmínky pro vydání PK stanovuje vyhláška Zastupitelstva města Plzně o Parkovacím
řádu.
(8) Žadatel tímto potvrzuje, že byl seznámen se shora uvedeným poučením.
V Plzni dne ............Podpis držitele PK : ............

