STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ
Rada města Plzně

NAŘÍZENÍ Č. 2/2021,
o změně 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)
Rada města Plzně svým usnesením č. 212 ze dne 15. 3. 2021 schválila vydat podle § 23 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, a podle § 11
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů,
toto nařízení:
Čl. 1
Změna nařízení
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 a nařízení č. 4/2019, se mění takto:
1. V Čl. 3 odst. 1 se slova „nejvýše však na dobu 24 hodin, pouze po zaplacení sjednané ceny
za parkování“ nahrazují slovy „nejvýše však na dobu 24 hodin, pouze po zaplacení sjednané
ceny za krátkodobé parkování (dále jen „KP“)“.
2. V Čl. 3 odst. 1 se slova „v parkovacím automatu nebo po zaplacení sjednané ceny za
parkování“ nahrazují slovy „v parkovacím automatu nebo po zaplacení sjednané ceny za
KP“.
3. V Čl. 3 odst. 1 se slova „podporovaného elektronického platebního systému“ nahrazují slovy
„podporovaného prodejního systému“.
4. V Čl. 3 odst. 2 se slova „po zaplacení sjednané ceny za parkování“ nahrazují slovy „po
zaplacení sjednané ceny za dlouhodobé parkování (dále jen „DP“).“
5. V Čl. 3 odst. 2 se slova „zakoupením parkovací karty vydávané jménem statutárního města
Plzně jím pověřeným organizátorem statické dopravy.“ zrušují.
6. V Čl. 3 odst. 3 se slova „Zaplacení sjednané ceny za parkování“ nahrazují slovy „Zaplacení
sjednané ceny za KP“.
7. V Čl. 3 odst. 3 se slova „platné parkovací karty nebo“ zrušují.
8. V Čl. 3 odst. 3 se slova „platby sjednané ceny za parkování“ nahrazují slovy „platby sjednané
ceny za KP“.
9. V Čl. 3 odst. 3 se slova „podporovaného elektronického platebního systému“ nahrazují slovy
„podporovaného prodejního systému“.

10.

V Čl. 3 se za odst. 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„4) Zaplacení sjednané ceny za DP se prokazuje umístěním platné parkovací karty,
vydávané jménem statutárního města Plzně jím pověřeným organizátorem statické
dopravy, 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 DP prostřednictvím podporovaného prodejního systému postupem pro
takovou platbu předepsaným (dále jen „zakoupení DP bez tisku parkovací karty“).“
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
11. V Čl. 3 odst. 5 se slova „Parkovací karta je vydávána vždy“ nahrazují slovy „DP lze
zakoupit vždy jen“.
12. V Čl. 3 odst. 5 se poslední věta nahrazuje větou „Doklad o zaplacení ceny sjednané za DP
opravňuje jeho držitele k stání silničního motorového vozidla, pro které bylo DP
zakoupeno, pouze v zóně, pro kterou bylo DP zakoupeno, a to pouze na dobu, na kterou
bylo DP zakoupeno.“.
13. V Čl. 4 odst. 1 se slova „parkovacích karet“ nahrazují slovy „dokladu o zaplacení ceny
sjednané za DP“.
14. V Čl. 4 odst. 2 se slova „parkování dle Čl. 3“ nahrazují slovem „DP“.
15. V Čl. 4 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„3) Státní poznávací značka silničního motorového vozidla, pro které došlo k zakoupení DP
bez tisku parkovací karty, se po dobu, na kterou bylo DP zakoupeno, považuje za doklad
prokazující zaplacení ceny sjednané za DP. O výdeji dokladu o zakoupení DP bez tisku
parkovací karty rozhoduje statutárním městem Plzní pověřený organizátor statické
dopravy.“
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
16. V Čl. 4 se za odst. 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„5) Textem „parkovací karty“ na příslušné dopravní značce dle odstavce 4 se rozumí také
doklad o zaplacení ceny sjednané za DP podle Čl. 4 odst. 3 tohoto Parkovacího řádu.“
17. V Čl. 5 se odst. 3 zrušuje.
Čl. 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni jeho vyhlášení.
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