ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ
statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých
lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád), ve znění nařízení č. 8/2015
Rada města Plzně se svým usnesením č. 1305 ze dne 27. listopadu 2013 usnesla vydat podle §
23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů,
a podle § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, toto
nařízení
Čl. 1
1) Pro účely organizování dopravy na území statutárního města Plzně (dále jen „město“) se
tímto nařízením vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky uţít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu
24 hodin,
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou
za účelem podnikání podle zvláštního předpisu1), která má sídlo nebo provozovnu ve
vymezené oblasti města,
c) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu
nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města.
2) Oblastí dle Čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení je území městského obvodu Plzeň 1, městského
obvodu Plzeň 2 – Slovany a městského obvodu Plzeň 3, a to v rozsahu místních komunikací
nebo jejich určených úseků uvedených v příloze č. 1 a č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 2
1) Místní komunikace nebo jejich určené 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, jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení.
2) Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze uţít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu1), která má sídlo nebo
provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.
Čl. 3
1) Na místních komunikacích nebo jejich úsecích vymezených v Čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení
je povoleno stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však
na dobu 24 hodin, pouze po zaplacení sjednané ceny za parkování v parkovacím automatu

nebo po zaplacení sjednané ceny za parkování prostřednictvím podporovaného elektronického platebního systému, a to na celou dobu stání.
2) Na místních komunikacích nebo jejich úsecích vymezených v Čl. 2 odst.2 tohoto nařízení
je povoleno stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou
osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu1), která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, po
zaplacení sjednané ceny za parkování zakoupením parkovací karty vydávané jménem statutárního města Plzně jím pověřeným organizátorem statické dopravy.
3) Zaplacení sjednané ceny za parkování se prokazuje umístěním platné parkovací karty nebo
platného parkovacího lístku z parkovacího automatu po dobu stání silničního motorového
vozidla na viditelném místě za předním sklem tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla, nebo prostřednictvím státní poznávací značky silničního motorového
vozidla umístěné na předepsaném místě na silničním motorovém vozidle poté, co došlo
k uskutečnění platby sjednané ceny za parkování prostřednictvím podporovaného elektronického platebního systému postupem pro takovou platbu předepsaným.
4)

Parkovací karta je vydávána vţdy pro konkrétní oblast města vymezenou v Cenách placeného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích
v členění do vymezených oblastí města (Sazebník), dále jen „zóna“, v níţ má sídlo či provozovnu právnická či podnikající fyzická osoba nebo v níţ má fyzická osoba místo trvalého bydliště či v níţ má fyzická osoba nemovitost. Parkovací karta opravňuje jejího drţitele
k stání silničního motorového vozidla uvedeného na parkovací kartě pouze v zóně, pro kterou byla vydána.
Čl. 4

1) Mimo provozní dobu placeného parkoviště s parkovacím automatem a mimo dobu vyhrazenou pro drţitele parkovacích karet je stání na zpoplatněném úseku místní komunikace
bezplatné.
2) Parkovací karty vydané dle Parkovacího řádu se po dobu jejich platnosti povaţují za doklad prokazující zaplacení ceny sjednané za parkování dle Čl. 3 a zůstávají v platnosti do
data platnosti vyznačeného na čelní straně parkovací karty.
3) Parkování na místní komunikaci nebo jejím úseku uvedené v příloze č. 1 a č. 2 nařízení se
řídí ustanovením nařízení od okamţiku označení místní komunikace nebo jejího úseku příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu2), a to v reţimu touto dopravní značkou stanoveném.
Čl. 5
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.
2) Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2008, o vymezení oblastí města, ve kterých lze
místní komunikace uţít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád),

Nařízení statutárního města Plzně č. 11/2009 a Nařízení statutárního města Plzně č.
12/2010 se ruší v plném rozsahu ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení.
3) Parkovací karty vydané dle Nařízení statutárního města Plzně č. 3/2008, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace uţít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy (Parkovací řád), se povaţují za parkovací karty ve smyslu čl. 3 tohoto nařízení.

Mgr. Martin Baxa
primátor města

Ing. Miloslav Šimák
náměstek primátora

Příloha č. 1: Místní komunikace nebo jejich úseky k čl. 2 odst. 1
Městský obvod Plzeň 1
- Bělohorská
- Keřová
- Kříţkova
- Lipová
- Lochotínská v úseku O.
Beníškové - Keřová
- Luční v úseku Na Roudné
– Bělohorská

- Luční v úseku Luční č.o.
22 - 40
- Malická
- Na Poříčí
- Na Roudné v úseku O.
Beníškové - Lipová
- Otýlie Beníškové
- Plánská

- Pod Všemi svatými v úseku
Na Roudné - Lipová
- U sv. Rocha
- Úzká
- Zelinářská

Městský obvod Plzeň 2
- Barrandova
- Boţkovská v úseku Ţelezniční – Plzenecká
- Buková
- Guldenerova v úseku Ţelezniční – Plzenecká
- Houškova v úseku Mikulášské nám. – Plzenecká
- Jablonského v úseku Mikulášské nám. – Plzenecká
- Koterovská v úseku Ţelezniční – Plzenecká

- Lobezská v úseku Ţelezniční – Plzenecká
- Mikulášské náměstí
- Modřínová
- U Trati včetně parkoviště
pod mostem Milénia, část
pozemku p. č. 14319/2, k.
ú. Plzeň
- parkoviště před Hlavním
nádraţím ČD, Nádraţní č.
o. 9
- Papírnická

Městský obvod Plzeň 3
- Americká
- Anglické nábřeţí
- Antonína Uxy
- Bedřicha Smetany
- Bendova
- Bezručova
- Bolzanova
- Borská v úseku Klatovská
– Chelčického
- Budilova
- Cukrovarská
- Čelakovského
- Černická
- Denisovo nábřeţí
- Divadelní
- Dřevěná
- Dominikánská
- Doudlevecká v úseku U
Trati – Plynární
- Edvarda Beneše v úseku
Chodské nám. - Stehlíkova
- Františkánská
- Fügnerova
- Goethova

-

Hálkova
Hankova
Harantova
Havířská
Havlíčkova
Heldova
Hřímalého
Husova
Husovo nám.
Charvátova
Chelčického
Chodské náměstí
Jagellonská
Jungmannova
Kamenická
Kardinála Berana
Karlova
Klicperova
Kolejní
Kollárova
Kopeckého sady
Koperníkova
Korandova
Kotkova

Plzenecká
Radyňská
Rejskova
Rubešova
Sladkovského
U Jeţíška
Úslavská v úseku Ţelezniční – Plzenecká
- Zahradní v úseku Papírnická – Modřínová
- Ţelezniční
-

-

Kovářská
Koţeluţská
Kozinova
Krátká
Křiţíkovy sady
Lindauerova
Lukavická
Malá
Mánesova v úseku Zámečnická – Zikmunda Wintra
Martinská
Na Belánce
Na Jíkalce
Nádraţní
nám. Českých Bratří
nám. Emila Škody
nám. Republiky
nám. T. G. Masaryka
Nemocniční
Němejcova
Nerudova
Palackého
Palackého nám.
Pallova

-

Paříţská
Perlová
Petákova
Plachého
Plovární
Plynární
Pobřeţní
Poděbradova
Praţská
Presslova
Prešovská
Prokopova
Přeštická
Purkyňova
Puškinova
Radčická v úseku Kalikova
– Přemyslova
Radobyčická
Resslova
Riegrova
Rooseveltova
Rybářská
sady 5. května
sady Pětatřicátníků
Sedláčkova
Skrétova
Smetanovy sady
Solní
Soukenická
Stehlíkova
Šafaříkovy sady
Škroupova
Štefánikovo nám.
Šumavská
Švihovská
Tělocvičná
Thámova
Tovární
Truhlářská
Třebízského
Tylova
U Lázní
U Prazdroje v úseku Tyršova/Nádraţní - Šumavská
U Radbuzy
U Trţiště
U Zvonu
Uhelná
V Šipce
Veleslavínova
Veverkova
Vocelova
Wenzigova
Zámečnická
Zikmunda Wintra

- Zbrojnická
- Ţatecká

Příloha č. 2: Místní komunikace nebo jejich úseky k čl. 2 odst. 2
Městský obvod Plzeň 1
- Bělohorská
- Keřová
- Kříţkova
- Lipová
- Lochotínská v úseku O.
Beníškové - Keřová
- Luční v úseku Na Roudné
– Bělohorská

- Luční v úseku Luční č.o.
22 - 40
- Malická
- Na Poříčí
- Na Roudné v úseku O.
Beníškové - Lipová
- Otýlie Beníškové
- Plánská

- Pod Všemi svatými v úseku
Na Roudné - Lipová
- U sv. Rocha
- Úzká
- Zelinářská

Městský obvod Plzeň 2
- Barrandova
- Boţkovská v úseku Ţelezniční – Plzenecká
- Buková
- Guldenerova v úseku Ţelezniční – Plzenecká
- Houškova v úseku Mikulášské nám. – Plzenecká
- Jablonského v úseku Mikulášské nám. – Plzenecká
- Koterovská v úseku Ţelezniční – Plzenecká

- Lobezská v úseku Ţelezniční – Plzenecká
- Mikulášské náměstí
- Modřínová
- U Trati včetně parkoviště
pod mostem Milénia, část
pozemku p. č. 14319/2, k.
ú. Plzeň
- parkoviště před Hlavním
nádraţím ČD, Nádraţní č.
o. 9
- Papírnická

Městský obvod Plzeň 3
- Americká
- Anglické nábřeţí
- Antonína Uxy
- Bedřicha Smetany
- Bendova
- Bezručova
- Bolzanova
- Borská v úseku Klatovská
– Chelčického
- Budilova
- Cukrovarská
- Čelakovského
- Černická
- Denisovo nábřeţí
- Divadelní
- Dřevěná
- Dominikánská
- Doudlevecká v úseku U
Trati – Plynární
- Edvarda Beneše v úseku
Chodské nám. - Stehlíkova
- Františkánská
- Fügnerova
- Goethova

-

Hálkova
Hankova
Harantova
Havířská
Havlíčkova
Heldova
Hřímalého
Husova
Husovo nám.
Charvátova
Chelčického
Chodské náměstí
Jagellonská
Jungmannova
Kamenická
Kardinála Berana
Karlova
Klicperova
Kolejní
Kollárova
Kopeckého sady
Koperníkova
Korandova
Kotkova

Plzenecká
Radyňská
Rejskova
Rubešova
Sladkovského
U Jeţíška
Úslavská v úseku Ţelezniční – Plzenecká
- Zahradní v úseku Papírnická – Modřínová
- Ţelezniční
-

-

Kovářská
Koţeluţská
Kozinova
Krátká
Křiţíkovy sady
Lindauerova
Lukavická
Malá
Mánesova v úseku Zámečnická – Zikmunda Wintra
Martinská
Na Belánce
Na Jíkalce
Nádraţní
nám. Českých Bratří
nám. Emila Škody
nám. Republiky
nám. T. G. Masaryka
Nemocniční
Němejcova
Nerudova
Palackého
Palackého nám.
Pallova

-

Paříţská
Perlová
Petákova
Plachého
Plovární
Plynární
Pobřeţní
Poděbradova
Praţská
Presslova
Prešovská
Prokopova
Přeštická
Purkyňova
Puškinova
Radčická v úseku Kalikova
– Přemyslova
Radobyčická
Resslova
Riegrova
Rooseveltova
Rybářská
sady 5. května
sady Pětatřicátníků
Sedláčkova
Skrétova
Smetanovy sady
Solní
Soukenická
Stehlíkova
Šafaříkovy sady
Škroupova
Štefánikovo nám.
Šumavská
Švihovská
Tělocvičná
Thámova
Tovární
Truhlářská
Třebízského
Tylova
U Lázní
U Prazdroje v úseku Tyršova/Nádraţní - Šumavská
U Radbuzy
U Trţiště
U Zvonu
Uhelná
V Šipce
Veleslavínova
Veverkova
Vocelova
Wenzigova
Zámečnická
Zikmunda Wintra

- Zbrojnická
- Ţatecká

