STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

NAŘÍZENÍ MĚSTA
č. 4/2009,
kterým se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky,
které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
Rada města Děčín se na svém zasedání dne 24.3.2009 usnesením č. RM 09 07 29 01 usnesla vydat na
základě § 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:
Článek 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se vymezují místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, které lze užít jen
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1 k stání silničního motorového vozidla za dále
stanovených podmínek.
Článek 2
Vymezené místní komunikace ve městě nebo jejich urěené úseky
s placeným stáním a způsob prokázání zaplacení sjednané ceny
1. Vymezené místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky, uvedené v příloze tohoto
nařízení, lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1 k stání
a) silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin,
b) silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou za účelem
podnikání podle zvláštního právního předpisu 2 , která má sídlo nebo provozovnu ve
vymezené místní komunikaci ve městě nebo jejím určeném úseku, nebo silničního
motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené místní
komunikaci ve městě nebo jejím určeném úseku.
2. Ustanovení odstavce 1 se vztahuje na pracovní dny v době od 06.00 hodin do 20.00 hodin a na
sobotu v době od 06.00 hodin do 14.00 hodin, pokud není svátkem3 .
3. Zaplacení sjednané ceny prokazuje vlastník, provozovatel a uživatel motorového vozidla nebo
jiná osoba (dále jen „plátce“) parkovacím lístkem, parkovací kartou nebo krátkou textovou
zprávou (SMS) obsahující unikátní kód, zaslanou elektronickým systémem do jeho

1 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
2 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
3 Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších předpisů

mobilního telefonu. Parkovací lístek nebo parkovací karta musí být u dvoustopých silničních
motorových vozidel po celou dobu stání umístěna na viditelném místě za předním sklem uvnitř
vozidla tak, aby veškeré údaje na ní uvedené byly z vnějšku vozidla čitelné. U jednostopých
silničních motorových vozidel uschová řidič parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe a
doklad o zaplacení poplatku předloží kontrolnímu orgánu na požádání. Plátce, který zaplatil
sjednanou cenu prostřednictvím SMS zaslanou mobilním telefonem, je povinen při kontrole
prokázat se SMS obsahující unikátní kód, která mu byla zpětně zaslána elektronickým
systémem do jeho mobilního telefonu.
4. Vymezené místní komunikace ve městě nebo jejich úseky, uvedené v příloze tohoto nařízení,
jsou označeny dopravními značkami IP 25a - Zóna s dopravním omezením se symbolem
značky IP 13c - Parkoviště s parkovacím automatem a IP 25b - Konec zóny s dopravním
omezením se symbolem značky IP 13c - Parkoviště s parkovacím automatem, nebo dopravními
značkami IP 13c - Parkoviště s parkovacím automatem.
5. Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích
ve městě nebo jejich určených úsecích, uvedených v příloze tohoto nařízení, se řídí obecnou a
místní úpravou provozu na pozemních komunikacích a ostatními právními předpisy.
Článek 3
Podmínky placeného stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích
1. Na vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích, uvedených v
příloze tohoto nařízení, je povoleno ve dnech a v době podle článku 2 odst. 2 tohoto nařízení,
stání silničních motorových vozidel držitelům parkovací karty, kterou vydává po zaplacení
ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy1 provozovatel parkovacího systému, a ostatním
uživatelům po zaplacení sjednané ceny prostřednictvím parkovacího automatu s výdejem
parkovacího lístku nebo prostřednictvím SMS v požadovaném tvaru odeslané z mobilního
telefonu (viz čl. 2 odst. 3).
2. Držitelem parkovací karty může být
a) osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezeném úseku a je vlastníkem nebo
provozovatelem nebo z důvodů zvláštního zřetele hodných uživatelem silničního
motorového vozidla,
b) osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezeném úseku a užívá na základě smlouvy
služební silniční motorové vozidlo k soukromým účelům,
c) právnická nebo fyzická osoba - podnikatel, která má ve vymezeném úseku sídlo,
provozovnu, místo podnikání nebo místo výkonu činnosti, jakož i zaměstnanci takové
osoby,
d) kterákoliv fyzická či právnická osoba, která požádá o vydání parkovací karty umožňující
stání silničního motorového vozidla na všech vymezených místních komunikacích ve
městě nebo jejich určených úsecích, uvedených v příloze tohoto nařízení.

3. Každé osobě, splňující podmínky uvedené v odstavci 2, může být vydána jedna parkovací karta
vázána ke konkrétnímu silničnímu motorovému vozidlu. Vydání dalších parkovacích karet je
možné v případě dostatečné kapacity míst k stání ve vymezeném úseku.
4. Při vydávání parkovacích karet dle odstavce 2 písni, c) je provozovatel parkovacího systému
povinen dbát přednostně na uspokojení poptávky osob splňujících podmínky uvedené v
odstavci 2 písm. a) a b) a brát v úvahu zachování přiměřeného poměru mezi počtem existujících
míst k stání ve vymezeném úseku a počtem parkovacích karet vydaných pro osoby, které jsou
zde přihlášeny k trvalému pobytu.
5. Před vydáním parkovací karty je provozovatel parkovacího systému oprávněn požadovat
prokázání splnění podmínek, za kterých může být parkovací karta vydána. Jedná se o prokázání
a) přihlášení k trvalému pobytu ve vymezeném úseku,
b) právního vztahu k silničnímu motorovému vozidlu, pro které má být parkovací karta
vydána,
c) u právnických nebo fyzických osob - podnikatelů podle odstavce 2 písm. c) umístění
sídla, provozovny, místa podnikání nebo místa výkonu činnosti,
d) u zaměstnanců osob uvedených v odstavci 5 písm. c) existence pracovního poměru u
těchto osob.
Článek 4
Náležitosti a užívání parkovacích karet
1. Parkovací karta musí obsahovat tyto náležitosti:
a) sériové číslo karty,
b) údaj o době platnosti,
c) vymezení úseku, ve kterém karta platí,
d) registrační značku a typ silničního motorového vozidla, pro které byla vydána,
e) cenu v Kč,
f) datum vydání,
g) označení vydavatele.
2. Uživatel parkovací karty je povinen při stání silničním motorovým vozidlem na vymezených
místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích, uvedených v příloze tohoto
nařízení, dodržovat podmínky stanovené v článku 2 odst. 3 tohoto nařízení.

3. Parkovací karta může být použita pouze pro silniční motorové vozidlo, jehož registrační značka
je na této kartě uvedena.
4. Parkovací karta nesmí být jakkoliv upravována, jinak je neplatná.
Článek 5
Provozovatel parkovacího systému
1. Provozovatelem parkovacího systému je statutární město Děčín, které může zmocnit jeho
provozováním jiného provozovatele.
2. Provozovatel parkovacího systému je oprávněn za stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě nebo jejich určených úsecích, uvedených v
příloze tohoto nařízení, vybírat ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy1.
Článek 6
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1. Dodržování podmínek stanovených tímto nařízením kontroluje Městská policie Děčín.
2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zrušují se:
a) obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2000, o placeném stání silničních motorových
vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích,
b) nařízení města Děčín č. 4/2001, kterým se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.
3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo
jejich úsecích,
c) nařízení města Děčín č. 1/2004, kterým se mění obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich úsecích, ve znění nařízení města Děčín č. 4/2001,
d) nařízení statutárního města Děčín č. 1/2008, kterým se mění obecně závazná vyhláška č.
3/2000 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo
jejich úsecích, ve znění nařízení města Děčín č. 4/2001 a nařízení města Děčín č. 1/2004.
Článek 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. dubna 2009.

Ing. Vladislav Raška v.r.
primátor statutárního města Děčín

Mgr. Miroslav Samler v.r.
1. náměstek primátora

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.03.2009
Sejmuto z úřední desky dne: 21.04.2009

Příloha k nařízení města č. 4/2009,
kterým se vymezuji místní komunikace ve městě nebo jejich určené úseky,
které lze užit k stáni silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu

Vymezené místní komunikace ve městě nebo jejich úseky,
které lze užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu
Název ulice
nebo náměstí

Vymezení úseku

Děčín 1
v úseku od ul. Tyršova po ul. Duchcovská
v celém úseku
celé
parkoviště mezi ul. Myslbekova a ul. Lázeňská
v celém úseku
v celém úseku
parkoviště na rohu ul. Tyršovu a u! Radniční

K Čapka
Lázeňská
Masarykovo náměstí
Myslbekova
Plavební
Řetězová
Tyršova
Děčín IV
Bezručova
Čs. Legií
Čsl. mládeže
Divišova
Husovo náměstí
Jeronýmova
Jungmannova
Máchovo náměstí
Mírové náměstí
Palackého
Plzeňská
Prokopa Holého
Raisova
Revoluční náměstí
Ruská
Teplická
Thomayerova
Tržní
Zbrojnická

v celém úseku
v celém úseku
parkoviště před OD Korál
v celém úseku
parkoviště za vjezdem z ul. Tržní
v celém úseku
v celém úseku
celé
celé
v celém úseku
v celém úseku
v celém úseku
v celám úseku
v úseku mezi ul. Jeronýmova a ul. Podmokelská
v úseku mezi ul. Podmokelská a ul. Teplická
v úseku od ul. Divišova po ul. Zbrojnická
v celém úseku
v úseku mezi ul. Prokopa Holého a ul. Zbrojnická
v úseku, mezi ul. Tržní a ul. Prokopa Holého

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno na úřední desku dne: 30.03.2009
Sejmuto z úřední desky dne:

21.04.2009
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