
 

 

MĚSTO KROMĚŘÍŽ  

NAŘÍZENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE,  

kterým se doplňuje a mění nařízení města Kroměříže 

č. 2/2020, kterým se vymezují oblasti obce, ve 

kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu  

 

Rada města Kroměříže se na svém zasedání dne 11. 8. 2022 usnesením č. RMK/22/110/2985 

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 ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 

odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, toto nařízení:  

Čl. I. 
 

 
Vyhlašuje se nové znění přílohy č. 1 nařízení města Kroměříže č. 2/2020 v příloze č. 1 tohoto 
nařízení.  

 

 
Čl. II. 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

  Mgr. Jaroslav Němec, v. r. 

           starosta                                                                      

Mgr. Daniela Hebnarová, v. r.                                                                                 

místostarostka 

  

 

 

 



 

Příloha č. 1 k nařízení města Kroměříže č. 2/2020 
 

Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 

za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového 

vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin a oblastí obce k 

stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 

za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, 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:  
 

Pro účely organizování dopravy na území města Kroměříže se stanovuje 7 vymezených oblastí 

dle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 
 

1. oblast 

Městská památková rezervace (viz Mapa MPR v příloze č. 1)  

V takto vymezené oblasti lze užít ke stání vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými 

předpisy následující místní komunikace nebo jejich určené úseky:  

Blahoslavova ulice  

Jánská ulice  

Komenského náměstí  

Křižná ulice  

Malý Val 

Masarykovo náměstí  

Moravcova ulice  

Pilařova ulice  

Riegrovo náměstí  

Vejvanovského ulice 

Velké náměstí  
 

2. oblast 

Nábělkova ulice – část vymezená dopravním značením 
 

3. oblast  

náměstí Míru – parkoviště před poliklinikou vymezené dopravním značením 
 

4. oblast 

Albertova ulice – parkoviště u nemocnice a část vymezená dopravním značením 
 

5. oblast 

Chropyňská ulice – část vymezená dopravním značením 
 

 

6. oblast 
Generála Svobody (Květná zahrada) - část vymezená dopravním značením 
 
7. oblast 

Hanácké náměstí – část vymezená dopravním značením 



 

 

Mapa MPR 


