STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV
RADA MĚSTA PŘEROVA

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA
č. 1/2020,
kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo
jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

Rada města Přerova se na své 51. schůzi konané dne 19.11.2020 usnesením č. 1883/51/11/2020
usnesla vydat podle § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Tímto nařízením se vymezují pro účely organizování dopravy na území statutárního města
Přerova oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) k stání silničního motorového vozidla
a) na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,
b) provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce,
c) fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti obce.
Čl. 2
(1) Místní komunikace nebo jejich určené úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení lze užít
ke stání silničního motorového vozidla v době uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení,
nejvýše však na dobu 24 hodin pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
Mimo dobu uvedenou v příloze č. 1 tohoto nařízení lze tyto místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla bezplatně.

1)
2)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

(2) Zaplacení ceny za stání silničního motorového vozidla dle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení se
prokazuje parkovacím lístkem vydaným parkovacím automatem provozovaným správcem
parkovišť nebo dlouhodobým parkovacím lístkem vydaným správcem parkovišť.
(3) Při prokazování zaplacení ceny za stání silničního motorového vozidla dle čl. 2 odst. 2
tohoto nařízení parkovacím lístkem vydaným parkovacím automatem provozovaným
správcem parkovišť
a) musí řidič prokázat zaplacení ceny za stání silničního motorového vozidla za celou
dobu stání silničního motorového vozidla, a to za každou započatou ½ hodinu stání
silničního motorového vozidla,
b) je řidič silničního motorového vozidla povinen umístit parkovací lístek na celou
dobu stání viditelně za čelní sklo silničního motorového vozidla, lícní stranou
směrem ven; tato povinnost se nevztahuje na řidiče jednostopého silničního
motorového vozidla,
c) je řidič jednostopého silničního motorového vozidla povinen na vyzvání strážníka
Městské policie Přerov prokázat zaplacení ceny za stání silničního motorového
předložením parkovacího lístku.
(4) Při prokazování zaplacení ceny za stání silničního motorového vozidla dle čl. 2 odst. 2
tohoto nařízení musí být dlouhodobý parkovací lístek vydaný správcem parkovišť
a) po celou dobu stání umístěn za předním sklem automobilu,
b) plně viditelný a nesmí být ani částečně zakryt tónováním skla, libovolnými
nálepkami nebo jinými předměty; tato povinnost se nevztahuje na řidiče
jednostopého silničního motorového vozidla,
c) umístěn lícovou stranou obsahující informaci o době platnosti směrem ven z vozidla
tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku; tato povinnost se nevztahuje
na řidiče jednostopého silničního motorového vozidla,
d) předložen řidičem jednostopého silničního motorového vozidla na vyzvání strážníka
Městské policie Přerov.
(5) Dlouhodobý parkovací lístek vydaný správcem parkovišť bude vydán v případě dostatečné
parkovací kapacity místních komunikací nebo jejich určených úseků dle čl. 2 odst. 1
jakékoli právnické nebo fyzické osobě, a to na základě její žádosti a po zaplacení ceny
sjednané v souladu s cenovými předpisy1).
(6) Zaplacením ceny za dlouhodobý parkovací lístek vydaný správcem parkovišť nevzniká
tomu, komu byl dlouhodobý parkovací lístek vydaný správcem parkovišť vydán, nárok na
parkovací místo.
(7) Dlouhodobý parkovací lístek vydaný správcem parkovišť není nepřenosně vázán ke
konkrétnímu silničnímu motorovému vozidlu.
Čl. 3
(1) K stání silničního motorového vozidla
a)

provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního
právního předpisu2), která má sídlo nebo provozovnu v oblasti vymezené v příloze č. 2
tohoto nařízení,

b)

fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v oblasti
vymezené v příloze č. 2 tohoto nařízení,

lze vedle užití dle článku 2 tohoto nařízení místní komunikace nebo jejich určené úseky dle
přílohy č. 2 tohoto nařízení užít pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1).

(2) Zaplacení ceny za stání silničního motorového vozidla dle čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení se
prokazuje parkovací kartou vydanou správcem parkovišť.
(3) Parkovací karta může být vydána pouze
a) právnické nebo fyzické osobě, která má sídlo nebo provozovnu v oblasti vymezené
v příloze č. 2 tohoto nařízení a zároveň je vlastníkem nebo provozovatelem silničního
motorového vozidla, které provozuje za účelem podnikání podle zvláštního právního
předpisu2),
b) fyzické osobě, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti
v oblasti vymezené v příloze č. 2 tohoto nařízení a zároveň
-

je vlastníkem silničního motorového vozidla, ke kterému má být parkovací
karta vydána nebo

-

je provozovatelem3) silničního motorového vozidla, ke kterému má být
parkovací karta vydána nebo

-

jí bylo zaměstnavatelem poskytnuto silniční motorové vozidlo, ke kterému
má být parkovací karta vydána, k používání pro služební
i soukromé
účely,

a to na základě její žádosti a po zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy1) a
podpisu smlouvy o poskytnutí parkovací karty. Osobě, která neprokáže, že splňuje
podmínky pro vydání parkovací karty dle tohoto nařízení, nebude parkovací karta vydána.
(4) Osobě uvedené v čl. 3 odst. 3 písm. a) tohoto nařízení bude vydána jedna parkovací karta,
která není nepřenosně vázána ke konkrétnímu silničnímu motorovému vozidlu (dále jen
„přenosná parkovací karta“), na které bude uvedena obchodní firma nebo její jméno a
příjmení, pod kterým dle zvláštních právních předpisů4) podniká.
(5) Osobě uvedené v čl. 3 odst. 3 písm. b) tohoto nařízení bude vydána jedna parkovací karta,
která je nepřenosně vázána ke konkrétnímu silničnímu motorovému vozidlu (dále jen
„nepřenosná parkovací karta“), které bude specifikováno v parkovací kartě registrační
značkou.
(6) Vydání další parkovací karty osobě uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení, která je již
držitelem platné parkovací karty, je možné po zaplacení ceny sjednané v souladu
s cenovými předpisy1) a podpisu smlouvy o poskytnutí další parkovací karty pouze
v případě dostatečné parkovací kapacity vymezené oblasti obce. Pokud osoba uvedená v
čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení podá žádost o vydání více parkovacích karet, užije se na
posouzení její žádosti přiměřeně věta první.
(7) S platnou parkovací kartou, umístěnou ve vozidle tak, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 8 tohoto
nařízení, může silniční motorové vozidlo stát na místních komunikacích nebo jejich
úsecích dle přílohy č. 2, aniž by bylo nutné prokazovat zaplacení ceny za stání na
komunikacích nebo jejich určených úsecích parkovacím lístkem vydaným parkovacím
automatem provozovaným správcem parkovišť nebo dlouhodobým parkovacím lístkem
vydaným správcem parkovišť.
(8) Při prokazování zaplacení ceny prostřednictvím parkovací karty musí být:
a) parkovací karta po celou dobu stání umístěna za předním sklem automobilu,
b) parkovací karta plně viditelná a nesmí být ani částečně zakryta tónováním skla,
libovolnými nálepkami nebo jinými předměty; tato povinnost se nevztahuje na
řidiče jednostopého silničního motorového vozidla,
3)

§ 2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
4)
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

c) parkovací karta umístěna lícovou stranou obsahující identifikační údaje směrem
ven z vozidla tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku; tato
povinnost se nevtahuje na řidiče jednostopého silničního motorového vozidla,
d) řidič jednostopého silničního motorového vozidla schopen na vyzvání strážníka
Městské policie Přerov prokázat zaplacení ceny předložením parkovací karty,
e) nepřenosná parkovací karta použita pouze pro silniční motorové vozidlo, jehož
registrační značka je na nepřenosné parkovací kartě uvedena,
f) přenosná parkovací karta použita pouze pro silniční motorové vozidlo osoby, které
byla přenosná parkovací karta vydána, a které tato osoba užívá za účelem
podnikání podle zvláštního právního předpisu2),
g) parkovací karta vydána správcem parkovišť.
(9) Zaplacením ceny a uzavřením smlouvy o poskytnutí parkovací karty nevzniká tomu, komu
byla parkovací karta vydána, nárok na parkovací místo.
Čl. 4
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Parkovací karty vydané podle čl. 3 odst. 4 a 5 Nařízení statutárního města Přerova č. 2/2010
o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů zůstávají v platnosti do 15. ledna 2021.
(2) Povinnost podle čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se nevztahuje na řidiče vozidel
Integrovaného záchranného systému, obecní policie a Armády ČR při výkonu jejich
povolání.
Čl. 5
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
- Nařízení statutárního města Přerova č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích,
- Nařízení statutárního města Přerova č. 1/2011, kterým se mění nařízení statutárního města
Přerova č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích,
- Nařízení statutárního města Přerova č. 1/2013, kterým se mění Nařízení statutárního města
Přerova č. 2/2010 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- Nařízení č. 1/2015, kterým se mění nařízení statutárního města Přerova č. 2/2010, o stání
silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích, ve znění nařízení
statutárního města Přerova č. 1/2011 a č. 1/2013.

Čl. 6
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.1.2021.

Ing. Petr Měřínský

Michal Zácha, DiS.

primátor města

náměstek primátora

Příloha č. 1 k Nařízení statutárního města Přerova č. …/2020, kterým se
vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu dle článku 2 nařízení

Název komunikace
nám. T.G.Masaryka
Kratochvílova ulice: od ulice Kainarovy po nám. T.G.Masaryka
Kratochvílova ulice: parkoviště u ”Přerovanky” a před školní
jídelnou
Žerotínovo náměstí
Horní náměstí
Husova ulice: před nádražím ČD
nám. Přerovského povstání
Blahoslavova ulice: od nám. T.G.Masaryka po ulici Palackého
Bratrská ulice: od ulice Palackého po ulici Kratochvílovu oboustranně
Palackého ulice – Velká pasáž

Doba zpoplatnění
PO-PÁ 8-18 hod
SO 8-12 hod
PO-PÁ 8-18 hod
SO 8-12 hod
PO-PÁ 8-18 hod
SO 8-12 hod
PO-PÁ 8-18 hod
SO 8-12 hod
PO-PÁ 8-18 hod*
SO 8-12 hod *
PO-NE 0-24 hod
Max. doba stání 24h
PO-PÁ 8-18 hod
SO 8-12 hod
PO-PÁ 8-18 hod
SO 8-12 hod
PO-PÁ 8-18 hod
SO 8-12 hod
PO-PÁ 8-18 hod
SO 8-12 hod

* Doba zpoplatnění u parkovišť na Horním náměstí před matrikou a vlevo a vpravo od vchodu
do zámku je PO – ČT 8-18 hod a PÁ 15-18 hod.

Příloha č. 2 k nařízení statutárního města Přerova č. …/2020, kterým se
vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu dle článku 3 nařízení

Oblast je vymezena ulicemi a náměstími :
Palackého ulice
Jateční ulice
Mostní ulice
ulice Na Marku
Pivovarská ulice
Horní náměstí
Žerotínovo náměstí
Komenského ulice po křižovatku s ul. Palackého

