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MĚSTO PŘÍBRAM 

 

Nařízení č. 2/2016 

ze dne 19.12.2016 

o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich 

úsecích na území města Příbram 

 
Rada města Příbrami svým usnesením R.usn.č. 1213/2016 ze dne 19.12.2016 vydává 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 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  

Základní ustanovení 
 
V zájmu organizování dopravy v klidu a s ohledem na zajištění maximálního využití parkovacích kapacit se 
tímto nařízením vymezují některé místní komunikace nebo jejich určené úseky na území města Příbram, 
které lze užít ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

1)
. 

 
 

Článek 2 

Předmět nařízení 
 

(1) Toto nařízení vymezuje místní komunikace nebo jejich určené úseky ve městě Příbrami, které lze užít  
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

1)
: 

 
a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin; 
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem 

podnikání podle zvláštního předpisu
2)

, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, 
nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je 
vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce. 

 
 

Článek 3 

Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou 
 
(1) Pro účely placeného stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou, nejvýše však na 

dobu 24 hodin, jsou vymezeny tyto místní komunikace nebo jejich určené úseky (dále jen „parkoviště 
s parkovacím automatem“): 
 
a) náměstí T. G. Masaryka, Příbram I; 
b) ulice Osvobození – v úseku č.p. 306 – 310, č.p. 314 – 319, Příbram VII; 
c) Václavské náměstí, Střelecká ulice, Příbram II; 
d) náměstí 17. listopadu, Příbram VII; 
e) ulice Zahradnická – parkoviště, Příbram III; 
f) ulice Gen. Tesaříka – v úseku č.p. 117, č.p. 182, Příbram I; 
g) Jiráskovy sady – Zlatý kříž u č.p. 5, Příbram II; 
h) Hornické náměstí, Příbram II; 
i) Dvořákovo nábřeží – parkoviště, Příbram I. 

 
(2) Placení ceny za stání na parkovišti s parkovacím automatem se provádí prostřednictvím parkovacích 

automatů nebo prostřednictvím parkovací karty. 
 

_____________________________________ 
1)

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

2)
 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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(3) Na parkovišti s parkovacím automatem musí být vyznačena provozní placená doba a sjednané ceny    

za parkování. Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání na parkovišti s parkovacím 
automatem bezplatné. 

 
(4) Zaplacení sjednané ceny za stání na parkovišti s parkovacím automatem se prokazuje umístěním platné 

parkovací karty nebo platného parkovacího lístku z parkovacího automatu po celou dobu stání silničního 
motorového vozidla na viditelném místě a to za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje 
v dokladu čitelné z vnějšku vozidla; řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe a je povinen jej 
předložit při kontrole. 

 

Článek 4 

Místní komunikace, které tvoří parkovací zóny s dopravním omezením 
 
(1) Pro účely placeného stání silničních motorových vozidel

3)
 prostřednictvím parkovací karty jsou vymezeny 

tyto místní komunikace nebo jejich úseky (dále jen „parkovací zóny): 
 
Parkovací zóna A: 
a) Dlouhá ulice, Příbram II, III; 
b) Komenského náměstí, Příbram III; 
c) Mariánské údolí, Příbram II; 
d) Hornická ulice, Příbram II; 
e) Hornické náměstí, Příbram II; 
f) Spojovací ulice, Příbram II; 
g) Ondrákova ulice, Příbram II. 

 
(2) Řidič vozidla je povinen při stání nebo odstavení vozidla v parkovací zóně před opuštěním vozidla 

umístit parkovací kartu viditelně za předním sklem tak, aby byly veškeré údaje na parkovací kartě čitelné 
z vnějšku vozidla. 

 

Článek 5 

Všeobecná ustanovení 

 
(1) Parkovací karty k parkování na parkovišti s parkovacím automatem nebo v parkovací zóně vydává 

Městský úřad Příbram, samostatné oddělení silničního hospodářství, na základě žádosti.  
 

(2) Žadatelem o vydání parkovací karty může být pouze: 
a) fyzická osoba, která má trvalé bydliště nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezeném úseku místní  
   komunikace, na kterém se nachází parkoviště s parkovacím automatem nebo parkovací zóna; 

b) právnická či podnikající fyzická osoba, která má provozovnu ve vymezeném úseku místní 
komunikace, na kterém se nachází parkoviště s parkovacím automatem nebo parkovací zóna. 

 
(3) Parkovací karta umožňuje stání vozidel pouze na parkovišti s parkovacím automatem nebo v parkovací 

zóně, pro které byla karta vydána. Parkovací karta je časově omezena a vztahuje se pouze na vozidlo 
konkrétní registrační značky. Parkovací karta nezaručuje nárok na konkrétní parkovací místo. 

 
(4) Parkovací karty se vydávají vždy maximálně na příslušný kalendářní rok. 
 
(5) Pro nákladní vozidla a autobusy nad 3,5 t celkové hmotnosti se parkovací karty nevydávají.  
 
(6) Placené stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích je označeno dopravním 

značením podle zvláštního předpisu
4)

. 

 

_____________________________________________________ 
3)

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

4)
 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

           Vyhláška Ministerstva dopravy 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

5)
 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

6)
 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
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(7) Sazby za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích 

na území města Příbram stanovuje ceníkem rada města Příbram. 

 
(8) Cena za parkování na místních komunikacích v místech placeného stání se nehradí za: 

 
a) silniční motorová vozidla s označením Městské policie; 
b) silniční motorová vozidla označená znakem města Příbram provozovaná městem Příbram; 
c) viditelně označená silniční motorová vozidla bezpečnostních sborů ČR, při plnění služebních úkonů; 
d) viditelně označená silniční motorová vozidla hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných 

hasičů, zdravotnické záchranné služby při plnění služebních úkonů; 
e) viditelně označená silniční motorová vozidla pohotovostních opravárenských služeb (plyn, voda, 

kanalizace, energetika, místní komunikace) při odstraňování havarijních stavů na inženýrských sítích 
a místních komunikacích. 

 

 

Článek 6 

Sankce 

 
Porušení ustanovení tohoto nařízení města bude posuzováno jako přestupek

5)
 nepůjde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný čin. 
 

 

Článek 7 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 
 
(1) Tímto nařízením se ruší Nařízení č. 1/2004 o organizaci dopravy a parkování na území města Příbrami 

(Dopravní řád) a čištění komunikací úklid veřejných prostorů na území města Příbrami, ze dne 
09.02.2004. 
 

(2) Toto nařízení nabývá účinnosti dne 01.01.2017. 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Jindřich Vařeka  v. r.                                                                      Mgr. Alena Ženíšková  v. r. 
    starosta                                                                                          1. místostarostka 

 
 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne 21.12.2016 
 
Sejmuto dne 06.01.2017 

 
Zpracoval: samostatné oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Příbram 
 
 


