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NÁZEV: 
 

Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na náměstí 
 

 

ANOTACE: 
Žádost Policie ČR o výjimku z nařízení o placeném parkování ve městě pro vozy PČR. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání neschvaluje výjimku z nařízení města č. 1/2009, kterým se vymezují 
oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen 
za sjednanou cenu, a to na základě žádosti Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní 
odbor Žďár nad Sázavou ze dne 27.4.2017, č.j.: KRPJ-45757-1/ČJ-2017-1614UO. 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 

Wurzelová 
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1. Žádost Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou 

 
Popis 
Krajské ředitelství Policie Kraje vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou požádal o udělení 
výjimky ze zpoplatnění parkování na Náměstí Republiky tj. z nařízení č. 1/2009, kterým se 
vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání 
vozidla jen za sjednanou cenu. Nařízení viz:  http://www.zdarns.cz/mestsky-
urad/vyhlasky/platne/narizeni-mesta-1-2009 
 
Text nařízení neobsahuje vyjmenované výjimky ani postup pro stanovení výjimek. Řešením pro 
případ vyhovět žadateli by bylo vydání nového nařízení, které by obsahovalo příslušnou výjimku s 
jejím zdůvodněním. 
 
Aktuální stav parkování na Náměstí  Republiky a sousedním Doležalově náměstí: 
V prostoru Nám.Republiky  je 68 vyznačených parkovacích stání + cca 3 nevyznačené, kde se dá ještě v prostoru 
náměstí stát. Z toho je 5 míst vyhrazeno pro invalidy a 1 pro Policii ČR-DI. Tedy 65 stání k zaparkování. (V počtech 
jsou zahrnuta místa zařazená pod parkovacím automatem, nejsou počítána stání podél průjezdní silnice). 
Počet vydaných parkovacích karet pro Nám. Republiky pro tento rok je  20 ks. Cena jedné je 3000 Kč/rok nebo 
poměrná část. 
Seznam vydaných karet:  
Moneta Money Bank     4ks 
Primetals Technologies  4ks 
Hotel U Labutě                   2ks 
ZPMV ČR                         1ks 
Ebner, s.r.o.                       3ks 
MUDr. Mašková                2ks 
ČSOB                                 4ks 
 
K parkování na Doležalově náměstí dle sdělení  
1) Pro vjezd a parkování na Doležalově náměstí jsou vydávány každý rok povolenky s dobou platnosti 1 rok 

(parkovací kartičky) 
2) Tyto parkovací karty se vztahují na Doležalovo náměstí, tj. prostor od bývalého MěÚ směrem k divadlu (z obou 

stran je prostor ohraničen dopravním značením zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou mimo povolení MěÚ) 
3) Parkovací karty jsou vydávány těmto subjektům (rok 2017):  

a. Primetals Technologies Czech Republic s.r.o. – 22 karet – nájemce budovy bývalého MěÚ (dle smlouvy 
o nájmu se město zavázalo poskytnout nájemci 22 přenosných povolenek k parkování v bezprostředním 
okolí pronajatého objektu) 

b. Business Centrum – 7 karet  – nájemce objektu Business Centra je firma Pavel Černý – počítačové služby 
c. Městská policie – 10 karet 
d. Kultura p.o. – 1 karta – obsluha objektu Divadla 
e. Televize Vysočina (Satt a.s.) – 4 karty – využívají prostory v Divadle 

4) Firma Primetals … má na Doležalově náměstí navíc vyhrazeno celkem 16 parkovacích stání označených dopravní 
značkou „Parkování“ s dodatkovou tabulkou „rezerve Primetals“ (13 těchto stání je přímo v prostoru Doležalova 
náměstí a další 3 v zadní části budovy bývalého MěÚ na příjezdu směrem od Vesny) 

5) Celkový počet vydaných karet přesahuje skutečný počet parkovacích míst v uvedeném prostoru. Karta 
nepředstavuje jistotu zaparkování, ale pouze umožňuje vjezd a zaparkování v případě volného místa. 

Nájemníkům a vlastníkům objektu bývalé 1. ZŠ nejsou na pokyn  vydávány žádné parkovací karty (jsou 
vydávány pouze nájemníkům objektů města). Pokud vím, tak pro nájemníky objektu bývalé 1. ZŠ jsou nově vytvořena 
vyhrazená parkovací stání za budovou bývalé 1.ZŠ a naproti ZUŠ. 
 
 
Geneze případu 
 RM dne 1.9.2009, usnesení čj.: 1026/09/KS – Nařízení č. 1/2009 



 

 
Návrh řešení 
Ze stávajícího nařízení nelze dle jeho znění udělit výjimku. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení na základě výše uvedeného ve znění dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
 
 





 
Na ízení . 1/2009, 

 
kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich ur ené 

úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 
 

 
Rada m sta Ž áru nad Sázavou se na svém zasedání dne 21.9.2009 usnesením 

.1026/09/KS usnesla vydat na základ  § 23 odst. 1 a) odst. 3 zákona . 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p edpis , a v souladu s § 11 zákona . 
128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní zákona . 313/2002 Sb. a § 102 odst. 2 
písm. d) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), toto na ízení: 
 

l. 1 
Vymezení oblastí m sta 

 
  (1) Oblasti m sta, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich ur ené úseky užít za 

cenu sjednanou v souladu s cenovými p edpisy:1)k stání silni ního motorového vozidla v obci 
na dobu asov  omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v p íloze . 1 k tomuto 
na ízení. 
              (2) Vymezený úsek místní komunikace (dále jen parkovišt ) je ozna en p íslušnou 
dopravní zna kou v souladu se zákonem . 361/2000Sb, a provád cí vyhláškou . 30/2001Sb.  
 

l. 2 
Placení sjednané ceny 

 
(1)Parkovišt  dle l. 1 odst.(1) tohoto na ízení lze užít ke stání silni ních motorových 
vozidel pouze po zaplacení sjednané ceny. 
(2) Sjednaná cena se platí: 

a) prost ednictvím parkovacího automatu  
b) prost ednictvím mobilního telefonu – SMS  
c) zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává M stský ú ad 

Ž ár nad Sázavou v množství odpovídajícím po tu parkovacích míst  
              (3) sjednaná cena a doba zpoplatn ní jsou vymezeny v p íloze .2 k tomuto na ízení     
              (4) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umíst ním platného parkovacího lístku 
nebo parkovací karty po celou dobu stání silni ního motorového vozidla na viditelném míst  
za p edním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu itelné 
z vn jšku vozidla. idi  motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe. 
                    V p ípad  úhrady prost ednictvím mobilního telefonu provádí kontrolu m stská 
policie s využitím internetu.  
 
 
 

l. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se na ízení obce . 1/2006 kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich ur ené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 

 
 

                                                           
1) Zákon . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis . 



 
 

l. 4 
Ú innost 

 
Toto na ízení obce nabývá ú innosti dnem 15.11.2009. 

 
 
 
 
 
 

 
 Ing. Dagmar Zv inová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r. 
 místostarosta starosta 
 
 
 
 
 
Vyv šeno na ú ední desce dne: 30.9.2009 
 
Sejmuto z ú ední desky dne: 16.10.2009 



 
 

P íloha . 1 k na ízení .1/2009 
 
 

Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich ur ené úseky užít za 
cenu sjednanou podle cenových p edpis  k stání silni ního motorového vozidla v obci na 
dobu asov  omezenou, nejvýše však na 24 hodin 

 
ást obce Místní komunikace Stru ný popis vymezující místní 

komunikaci nebo její úsek 
 ZR 1  Nám stí Republiky Parkovišt  nám. Republiky  
 ZR 1  Ulice Veselská – parkovišt  Úseky vymezené svislým dopravním 

zna ením 
 ZR 1  Ulice Tyršova, Huta ova  Úseky vymezené svislým dopravním 

zna ením 
   
 



 
 
P íloha . 2 k na ízení .1/2009 
  
Sjednaná cena a doba zpoplatn ní 

 

 
ást obce Zpoplatn ná doba Cena za hodinu / cena parkovací karty 

za m síc/ cena SMS 
Parkovišt  
nám. Republiky 

 Po – Pá    7.00 – 17.00 
 So            7.00 – 12.00  

 10K  / 250K  / 13K  

Ul. Veselská  Po – Pá    7.00 – 17.00 
 So             7.00 – 12.00 

 10K  / 250K  / 13K  

Ul. Tyršova, 
Huta ova 

 Po -  Pá    7.00 – 17.00 
 So             7.00 – 12.00                         

  10K  / 250K  / 13K  
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