CENÍK
Rada města Velké Meziříčí vydává dne 24.2.2021 na základě nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2021
o placeném stání silničních motorových vozidel (dále jen „vozidel“) na určených úsecích místních
komunikací (dále jen „veřejné parkoviště“) ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí, v platném znění,
(dále jen „nařízení města“), tento ceník:

Článek 1
Vymezení pojmů
1. REZIDENTEM se rozumí fyzická osoba mající místo trvalého pobytu 1) nebo vlastnící nemovitost
ve vymezené oblasti, mimo osob s trvalým pobytem na adrese Radnická 29/1, Velké Meziříčí. Tuto
skutečnost musí žadatel o parkovací kartu prokázat.
2. ABONENTEM se rozumí právnická nebo podnikající fyzická osoba mající sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti. Tuto skutečnost musí žadatel o parkovací kartu prokázat.
3. TECHNICKÝM PRŮKAZEM se rozumí osvědčení o registraci vozidla část II (Technický průkaz),
tzv. „velký technický průkaz“.
4. PŘENOSNOU PARKOVACÍ KARTOU se rozumí parkovací karta bez uvedení registrační značky
vozidla, vydaná rezidentovi nebo abonentovi
5. NEPŘENOSNOU PARKOVACÍ KARTOU se rozumí parkovací karta s uvedením 1 registrační
značky vozidla, vydaná rezidentovi nebo abonentovi.
6. JEDNODENNÍ PARKOVACÍM LÍSTKEM se rozumí parkovací lístek na jeden konkrétní den,
vydaný parkovacím automatem nebo zaplacený mobilní aplikací.
7. PK se rozumí parkovací karta.
8. RZ se rozumí registrační značka vozidla.

Článek 2
Parkovné

Parkovací
karta (platnost
PK 1 kalendářní
rok nebo 1
kalendářní měsíc)

Ulice

Rezident,
abonent (2. a
3. karta za
dvojnásobek
ceny, každá další
za čtyřnásobek
ceny)

Náměstí,
Komenského,
Radnická,
Vrchovecká,
Kostelní,
Rozkoš, K
Haltýři

Nepřenosná
karta 3000
Kč/rok, 250
Kč/měsíc
Přenosná karta
9000,- Kč/rok,
750 Kč/měsíc

Parkování s parkovacím automatem

Poznámky

Provozní doba parkovacích automatů:
Po-Pá 07 - 17 hod
So 07-11 hod

Na
parkovacích
místech pro
vozidla ZTP
mohou tato
vozidla
parkovat
bezplatně po
dobu 2
hodin s
umístěním
parkovacího
kotouče

V neděli, státem uznávaný svátek a mimo provozní
dobu parkovacích automatů - zdarma

Platba parkovacím
automatem nebo
mobilní aplikací
Platnost
Kč

Platba prostřednictvím
SMS (+ cena za SMS dle
operátora)

SMS

Platnost

Kč

30 min.

5,-

1. hod.

10,-

1.

1 hod.

10,-

2. hod.

20,-

2.

1 hod.

20,-

každá
další
hodina

30,-

3. a další 1 hod.

30,-

Jednodenní parkovací lístek - 150,- Kč
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Článek 3
Ostatní podmínky a ceny
1.
a)
b)
c)
d)

Pro vydání parkovací (přenosné, nepřenosné) karty je nutno doložit:
občanský průkaz nebo jiný adekvátní průkaz cizozemce
technický průkaz vozidla, uvedeného v žádosti o nepřenosnou parkovací kartu
aktuální výpis z katastru nemovitostí – pouze v případě vlastnictví nemovitosti
dokument s uvedením místa sídla nebo provozovny (např. výpis z obchodního rejstříku,
výpis z rejstříku živnostenského podnikání a podobně - pouze abonenti)
e) potvrzení zaměstnavatele o přenechání vozidla k soukromým účelům – pouze rezidenti
v případě užívání vozidla zaměstnavatele
f) kopii smlouvy o leasingu – pouze v případě operativního leasingu
2. Na vozidla integrovaného záchranného systému označená jako vozidla integrovaného
záchranného systému (vozidla Policie ČR, HZS, ZZS s předepsanými polepy na karoserii) se
tento ceník nevztahuje.
3. Abonentovi, kterým je subjekt neziskového sektoru a veřejnoprávní instituce se vydávají
maximálně 2 kusy nepřenosných parkovacích karet, z toho první za režijní cenu 50,- Kč a další
za cenu uvedenou v článku 2 tohoto ceníku.
4. Pro vozidla v majetku Města Velké Meziříčí (služební vozidla úřadu, vozidlo MP, vozidla SDH
Velké Meziříčí) se nepřenosné parkovací karty vydávají zdarma.
5. Abonentovi, kterým je autoškola registrovaná u Městského úřadu Velké Meziříčí se pro vozidla
zajišťující výcvik žadatelů o řidičská oprávnění vydávají nepřenosné parkovací karty dle počtu
registrovaných vozidel v ceně 1000,- Kč za kus. Tato karta je platná pouze ve vozidle
s označením autoškoly. O vydání této nepřenosné parkovací karty rozhoduje vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství.
6. Abonentovi, kterým je příspěvková organizace Města Velké Meziříčí či obchodní společnost
100% vlastněná městem Velké Meziříčí se vydávají nepřenosné parkovací karty v maximálním
počtu podle počtu jím vlastněných a v oblasti používaných služebních vozidel zdarma.
7. Povinnost řidiče platit cenu za jednotlivé užití veřejného parkoviště k stání vozidla trvá po celou
provozní dobu parkovacího automatu. Hodinou se rozumí též každá započatá hodina stání.
8. Subjektům provozujícím inženýrské sítě (zejména vodovody, kanalizace, elektrické a sdělovací
vedení, plynovod a veřejné osvětlení) v oblasti může být vydána 1 nepřenosná parkovací karta
v ceně 1000,- Kč. Tato karta je platná pouze ve vozidle s logem příslušného subjektu. O vydání
této nepřenosné parkovací karty rozhoduje vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství.
9. Subjektům poskytujícím terénní sociální služby v oblasti může být vydána 1 nepřenosná
parkovací karta v ceně 500,- Kč/rok. Tato karta je platná pouze ve vozidle s logem příslušného
subjektu. O vydání sociální parkovací karty rozhoduje vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví.
10. Přerušení užívání veřejného parkoviště z důvodu jeho uzavírky, povoleného zvláštního užívání
nebo jakékoli jiné překážky, nemá vliv na výši paušálních cen uvedených v ceníku a nezakládá
nárok na jejich ani částečné vrácení.
11. Řidiči vozidel s označením O7 (vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou) nebo O2
(vozidlo řízené osobou sluchově postiženou) jsou povinni předložit orgánům policie doklady
podmiňující držení tohoto označení.

Článek 4
Parkovací karty
Na parkovací kartě se uvedou tyto údaje: časová platnost, RZ vozidla, příp. údaj „přenosná“ a
evidenční označení.
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1. Podmínky vydání duplikátu parkovací karty:

Důvod

Cena

Poznámka

Ztráta nepřenosné parkovací karty

50,-

Ztráta přenosné parkovací karty

Cena ve výši ceny
původní parkovací karty.
50,-

Nutno doložit písemné prohlášení
o ztrátě.
Nutno doložit písemné prohlášení
o ztrátě.
Nutno doložit písemný protokol o
nahlášení odcizení Policii ČR.
Nutno odevzdat původní
parkovací kartu. Za neodevzdání
je navíc účtována cena ve výši
ceny původní parkovací karty.

Odcizení nepřenosné i přenosné
parkovací karty
Změna údajů na nepřenosné
parkovací kartě

50,-

Článek 5
Úlevy.
1.

O dalších výjimkách z tohoto ceníku rozhoduje rada města.

Článek 6
Všechny ceny za parkovné stanovené tímto ceníkem jsou prosty DPH, neboť postup města Velké
Meziříčí, podle ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (vydání nařízení města včetně ceníku), je výkonem veřejné správy, při kterém město
vystupuje jako osoba nepovinná k dani.

Článek 7
Účinnost ceníku
Tento ceník nabývá účinnosti dnem 25.3.2021.

Digitálně podepsal Ing.
František Smažil
Datum: 26.02.2021
11:58:00 +01:00

Digitálně podepsal Ing. arch.
Alexandros Kaminaras
Datum: 26.02.2021 09:38:27 +01:00
Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta
1)
2)

Ing. František Smažil
místostarosta

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění pozdějších právních předpisů
zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů
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