
MĚSTO BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
 

Nařízení rady města Bystřice nad Pernštejnem č.  2/2016,                                                 
kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového 
vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy  

                            /o placeném stání na pozemních komunikacích/ 
 
 
 

 
Rada města Bystřice nad Pernštejnem na svém zasedání dne 16.2.2016 usnesením 

číslo  14/3/2016 vydala v souladu  § 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 
Účelem tohoto nařízení je organizování dopravy na území města a vymezení oblastí města 
Bystřice nad Pernštejnem, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich vymezené úseky 
užít ke stání motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 
hodin, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1) a stanovenou v ceníku. 

 
Článek 2 

Vymezení oblastí města 
 

Oblasti města Bystřice nad Pernštejnem, označené jako „Zóna zpoplatněného parkování“, 
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy 1) jsou vymezeny v příloze tohoto nařízení za účelem stání 
silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 
hodin. 
  

Článek 3 
Úhrada a prokazování zaplacení sjednané ceny 

 

a) Sjednaná cena se platí v  případech uvedených v článku 2 tohoto nařízení 
prostřednictvím parkovacích automatů zakoupením parkovacího lístku. 

b) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním parkovacího lístku 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. 
Neprokázání zaplacené sjednané ceny se považuje za porušení tohoto nařízení. 

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

 
 
 

 



 
Článek 4 

Osvobození od poplatku 
 

Povinnost dle článku 3 tohoto nařízení se nevztahuje na jednostopá vozidla, vozidla 
Integrovaného záchranného systému, Armády ČR, údržbová vozidla firmy TS města a.s. 
Bystřice nad Pernštejnem, vozidla označená parkovacím průkazem2) a vozidla vlastníka 
zpoplatněné místní komunikace 
 

Článek 5 
Provozovatel 

 
Provozovatelem systému placeného stání, stanoveného tímto nařízením je město Bystřice 
nad Pernštejnem, IČ 00294136, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem. 
 

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

 
Porušení tohoto nařízení lze postihovat podle zvláštních předpisů. 

 
Článek 7 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnost dnem 1. dubna 2016. 

 
 
 
 
  Ing. Karel Pačiska        Mgr. Josef Vojta 
     starosta města               místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ___________________________________________  
 
 
 
Sejmuto z úřední desky dne: ______________________________________________ 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2)  Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, označení 
vozidla řízeného osobou sluchově postiženou nebo označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu 
stanovenou právním předpisem. 



Příloha číslo 1. 
 

k Nařízení města Bystřice nad Pernštejnem číslo 2/2016 o placeném stání na 
místních komunikacích ve městě Bystřice nad Pernštejnem 

 
 

Vymezení místních komunikací ve městě Bystřice nad Pernštejnem  
pro účely zpoplatnění stání silničních motorových vozidel 

 
 

Článek 1. 
Seznam zpoplatněných komunikací 

 
Seznam místních komunikací nebo jejich vymezených částí ve městě Bystřice nad 
Pernštejnem, na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních 
komunikacích povoleno stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou, 
nejvýše však 24 hodin.  
 
 
č. Část obce Místní 

komunikace 
Stručný popis vymezující místní 

komunikaci nebo její část 
1. Bystřice nad 

Pernštejnem-centum 
Masarykovo 
náměstí 

Parkovací stání v sousedství čp. 17, 18 

2. Bystřice nad 
Pernštejnem-centum 

Masarykovo 
náměstí 

Parkovací stání v sousedství silnice II/357 
od čp. 46 po čp. 63 

3. Bystřice nad 
Pernštejnem-centum 

Masarykovo 
náměstí 

Parkovací stání městské tržnice čp. 46 po 
budovu ČS čp. 63 vč. parkovacího stání u 
kostela  

 
 

Článek 2. 
Doba zpoplatnění 

 
1. Doba zpoplatnění v zónách parkovacího stání se stanovuje: 

pondělí-pátek:   od 8:00 hod. do 18:00 hod. 
sobota:   od 8:00 hod. do 12:00 hod. 
 

2. V neděli a v době státem uznaných svátků je stání ve vymezených zónách bezplatné. 
 

3. Mimo dobu uvedenou v článku 2 je stání ve vymezených zónách bezplatné. 
 

4. Cena za stání motorového vozidla je stanovena v samostatném ceníku. 
 
 
 

Tuto přílohu schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem dne 16.2.2016 usnesením                  
číslo 14/3/2016. 

 



Příloha číslo 2. 
 

k Nařízení města Bystřice nad Pernštejnem číslo 2/2016  
o placeném stání na místních komunikacích  

ve městě Bystřice nad Pernštejnem 
 
 
 

Ceník dle Nařízení rady města číslo 2/2016 
o placeném stání na místních komunikacích  

 ve městě Bystřice nad Pernštejnem 
 
 
 
 

1. Jednorázové parkování 
Typ dokladu: - parkovací lístek 
 
Vymezení doby stání Sazba 

1. hodina  5,- Kč 
každá další hodina 10,- Kč 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tuto přílohu schválila Rada města Bystřice nad Pernštejnem dne 16.2.2016 usnesením                  
číslo 14/3/2016. 
 


