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NAŘÍZENÍ č.  1/ 2021 
 

o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních 

komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí 

 

Rada města Velké Meziříčí se na své 59. schůzi dne 24.2.2021 usnesla vydat na základě ustanovení § 

23 odst. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města: 

 

Článek 1 

Základní ustanovení 

 

Tímto nařízením se pro účely organizování dopravy na území města Velké Meziříčí 

 

1. vymezuje oblast, ve které lze určené úseky místních komunikací užít za cenu sjednanou 

v souladu s cenovými předpisyl) a za podmínek stanovených tímto nařízením k stání silničního 

motorového vozidla (dále jen „vozidla“) provozovaného 

a) jakoukoli fyzickou či právnickou osobou na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 

24 hodin; 

b) fyzickou osobou, která má místo trvalého pobytu podle zvláštního předpisu2) nebo vlastní 

nemovitost v oblasti vymezené v článku 2 odst. 1 tohoto nařízení (dále jen „rezident“); 

c) právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštních právních 

předpisů3), která má sídlo nebo provozovnu v oblasti vymezené v článku 2 tohoto nařízení 

(dále jen „abonent“); 

2. stanoví způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení. 

 

Článek 2 

Vymezení oblasti pro placené stání vozidel 

 

1. Za účelem  placeného stání vozidel provozovaných osobami specifikovanými v článku 1 odst. 1 

písm. a), b), c) tohoto nařízení se území města Velké Meziříčí vymezuje jako oblast, ve které 

lze určené úseky místních komunikací užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy1)a za podmínek stanovených tímto nařízením k stání vozidel.  

2. Oblast zahrnuje tyto ulice: 

Náměstí, část ulice Vrchovecká od křižovatky s ulicí Mlýnská po vjezd do Náměstí, 

Radnická, Komenského, Kostelní, Rozkoš, K Haltýři. 

3. Jednotlivé úseky místních komunikací určené ke stání vozidel (veřejná parkoviště) jsou 

v částech oblasti vymezeny dopravním značením v souladu se zvláštním právním předpisem4) a 

jsou stanoveny v příloze č. 1, která jsou nedílnou součástí tohoto nařízení. 

 

Článek 3 

Způsob placení a způsob prokazování zaplacení sjednané ceny za stání 

vozidla 

 

1. Rezident i abonent jsou při užití určených úseků místních komunikací k stání vozidel v oblasti 

vymezené tímto nařízením povinni zaplatit příslušnou paušální cenu na období kalendářních 

měsíců či kalendářního roku podle ceníku schváleného radou města. Placení paušální ceny se 

stanovuje těmito způsoby: 

a) v hotovosti nebo bezhotovostně na pokladně města Velké Meziříčí při obdržení 

potvrzení o zaplacení ceny jednak formou pokladního příjmového dokladu a poté též 
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formou vydání rezidenční či abonentní parkovací karty odborem finančním Městského 

úřadu Velké Meziříčí;  

b) bezhotovostním převodem na účet města Velké Meziříčí při následném obdržení 

potvrzení o zaplacení ceny formou vydání příslušné parkovací karty.  

 

2. Jakákoli fyzická či právnická osoba je při užití určeného úseku místní komunikace k stání 

vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin v oblasti vymezené tímto 

nařízením povinna zaplatit příslušnou jednotlivou cenu podle ceníku. Placení této jednotlivé 

ceny se uskutečňuje: 

a) prostřednictvím parkovacího automatu umístěného v dosahu příslušné části oblasti při 

obdržení dokladu o úhradě ceny z parkovacího automatu;  

b) zakoupením jednodenní parkovací karty v parkovacím automatu nebo zaplacené 

prostřednictví mobilní aplikace; 

c) prostřednictvím mobilního telefonu formou krátké textové zprávy (SMS) odeslané 

operátorovi, 

d) prostřednictvím aplikace pro mobilní zařízení uvedené v provozním řádu parkoviště. 

 

 

3. Prokazování úhrady ceny za užití určených úseků místních komunikací k stání vozidel ve 

vymezené oblasti:  

a) parkovací kartu nebo doklad o úhradě ceny z parkovacího automatu je po dobu 

parkování řidič vozidla (vyjma motocyklů) povinen umístit za podmínky viditelnosti líce 

celé karty či dokladu na přístrojové desce vozidla za jeho předním sklem 

b) parkovací kartu nebo doklad o úhradě ceny z parkovacího automatu je po dobu 

parkování řidič motocyklu povinen mít u sebe a na požádání oprávněné osoby je 

předložit 

c) zaplacení prostřednictvím SMS se prokazuje potvrzovací SMS o zaplacení doručenou 

od operátora. 

 

Článek 4 

 Účinnost nařízení 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 25.3. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Ing. arch. Alexandros Kaminaras                  ing. František Smažil 

starosta                 místostarosta 

 
1)zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších právních předpisů 

2)zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 

pozdějších předpisů 

3) např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů 

4)zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších právních 

předpisů 
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