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NÁZEV: 
 

Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020 -  parkování 

 

ANOTACE: 
Tímto nařízením se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje vydání Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020, 
kterým lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu 
dle přílohy č. 1 a 2. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemnice MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor strategického rozvoje a 
investic: 

Odbor stavební a územního 
plánování: 

Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Krizové řízení: Městské lesy a rybníky: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
KS 

Předkládá: 
 

 



 

Název materiálu: Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 3  
Příloha č. 1 – vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky 
užít za cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla ve městě 
na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin. 
Příloha č. 2 - Sjednaná cena a doba zpoplatnění. 
Příloha č. 3 – Varianta sjednané ceny a doby zpoplatnění s navýšením poplatků. 
 

 
Popis 
Revize právních předpisů města. 
Služba platby parkovného prostřednictvím SMS je zasmluvněna s fi. GLOBDATA a.s., Praha 
(Dříve ERIKA, a.s. Praha), případnou úpravu tarifu je nutné řešit nejméně 30 dnů předem formou 
dodatku ke smlouvě.   
 
Dopad do rozpočtu města 
Není. 
V případě schválení variantního ceníku (příloha č. 3) zvýšení příjmu až 500 tis. Kč za rok a 
současně navýšení výdajů za sms  cca 5.000 Kč za rok. 
 
Příjem z  parkovacích automatů, sms, karet v letech 2018 a 2019 

     2018 2019 
nám. Republiky 341 150,87 359 858,55 
Veselská 24 118,00 24 029,00 
Tyršova 85 778,00 72 097,00 
rezidenční karty 77 875,00 94 500,00 
  528 921,87 550 484,55 
 
 
 
Geneze případu 
--- 
 
Návrh řešení 
Vydáním nařízení dojde k aktualizaci stávajícího právního předpisu, který byl vydán již v roce 
2009.  
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání schvaluje vydání Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020, kterým 
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu dle přílohy 
č. 1 a 3. 
 
Doporučení předkladatele 
Schválit právní předpis města v předloženém znění. 
 
Stanoviska  
Nejsou 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020, 
 

kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 

 

 
Rada města Žďár nad Sázavou se na své schůzi dne 19.10. 2020 usnesla vydat na základě § 23 
odst. 1 a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 

 
Čl. 1 

Vymezení oblastí města 
 

(1)  Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít  
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) k stání silničního motorového vozidla ve 
městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v příloze č. 1 
tohoto nařízení. 
 
(2)  Vymezený úsek místní komunikace (dále jen „parkoviště) je označen příslušnou dopravní 
značkou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů a prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích.. 

 
Čl. 2 

Placení sjednané ceny 
 

(1) Sjednaná cena se platí: 
a) prostřednictvím parkovacího automatu 
b) prostřednictvím mobilního telefonu – SMS 
c) zakoupením parkovací karty, kterou po zaplacení sjednané ceny vydává Městský úřad Žďár   

nad Sázavou. 
 
(2) Sjednaná cena a doba zpoplatnění jsou vymezeny v příloze č. 2 tohoto nařízení. 

 

(3) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku  
nebo parkovací karty po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném 
místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu 
čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u 

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



 
sebe. V případě úhrady prostřednictvím mobilního telefonu provádí kontrolu městská 
policie. 
 

(4) Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, jejichž vozidlo je označeno znakem O1, O2 jsou oprávněni 
parkovat bezplatně. 

 
 

Čl. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
(1) Zrušuje se nařízení č.1/2009, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu ze dne 
21. 9. 2009. 

(2) Zrušuje se Vyhláška města Žďáru nad Sázavou o placeném parkování na centrálním 
parkovišti ze dne 20. 12. 1999. 

Čl. 4 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá  účinnosti 1.1.2021. 

 

 

 

 

Ing. Martin Mrkos ACCA 
starosta města 

 
 
 
 
 
Ing. Josef Klement       Mgr. Ludmila Řezníčková 

 místostarosta města          místostarostka města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 

 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Příloha č. 2 

 
Příloha č. 1 k Nařízení č. 3/2020 

Vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za 
cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla ve městě na 
dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin. 
 
Část města Místní komunikace Stručný popis vymezující 

místní komunikaci nebo její 
úsek 

ZR 1 Nám. Republiky Parkoviště nám. Republiky 
ZR 1 Ulice Veselská - parkoviště Úseky vymezené svislým 

dopravním značením 
ZR 1 Ulice Tyršova, Hutařova Úseky vymezené svislým 

dopravním značením 
 
 
Příloha č. 2 k Nařízení č. 3/2020 

Sjednaná cena a doba zpoplatnění 

Část města Zpoplatněná doba Cena za hod./cena 
parkovací karty za měsíc/ 
cena SMS 

Parkoviště nám. Republiky Po – Pá 7.00 – 17.00 

So         7.00 – 12.00 

10 Kč /250 Kč/ 13 Kč 

Ul. Veselská Po – Pá 7.00 – 17.00 

So         7.00 – 12.00 

10 Kč /250 Kč/ 13 Kč 

Ul. Tyršova, Hutařova Po – Pá 7.00 – 17.00 

So         7.00 – 12.00 

10 Kč /250 Kč/ 13 Kč 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Příloha č. 3 
 

 

Příloha č. 1 k Nařízení č. 2/2020 

Vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za 
cenu sjednanou podle cenových předpisů k stání silničního motorového vozidla ve městě na 
dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin. 
 
Část města Místní komunikace Stručný popis vymezující 

místní komunikaci nebo její 
úsek 

ZR 1 Nám. Republiky Parkoviště nám. Republiky 
ZR 1 Ulice Veselská - parkoviště Úseky vymezené svislým 

dopravním značením 
ZR 1 Ulice Tyršova, Hutařova Úseky vymezené svislým 

dopravním značením 
 
 
Příloha č. 2 k Nařízení č. 2/2020 

Sjednaná cena a doba zpoplatnění 

Část města Zpoplatněná doba Cena za hod./cena parkovací 
karty za měsíc/ cena SMS 

Parkoviště nám. Republiky Po – Pá 7.00 – 17.00 

So         7.00 – 12.00 

20 Kč /500 Kč/ 25 Kč 

Ul. Veselská Po – Pá 7.00 – 17.00 

So         7.00 – 12.00 

20 Kč /500 Kč/ 25 Kč 

Ul. Tyršova, Hutařova Po – Pá 7.00 – 17.00 

So         7.00 – 12.00 

20 Kč /500 Kč/ 25 Kč 
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