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MĚSTO KROMĚŘÍŽ 
 

NAŘÍZENÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE č. 2/2014, 
 
kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze  
místní komunikace nebo jejich ur čené úseky užít ke 
stání vozidla jen za sjednanou cenu 
 
      Rada města Kroměříže se na svém zasedání dne 31.7.2014 usnesením č. 2552  
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.1 
Vymezení oblastí obce 

 
 (1)    Oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít  
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:1) 
a) k  stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše   
    však na 24 hodin,  
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou   
    osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního 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, 
jsou určeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
(2) Provozováním a správou placených parkovišť jsou pověřeny Kroměřížské 
technické služby, s.r.o. 
 
 

Čl.2 
 Placení sjednané ceny 

 
(1) Sjednaná cena se platí prostřednictvím parkovacích automatů, SMS nebo 
prostřednictvím parkovací karty, kterou vydávají  Kroměřížské technické služby s.r.o.  
 
(2) Splnění podmínek stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech 
obce se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty po 
celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem 

                                                 
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 
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vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku 
vozidla. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe.  
Při platbě provedené prostřednictvím SMS se splnění podmínek prokazuje potvrzující 
SMS, uloženou v mobilním telefonu. 
 

 
Čl. 3 

Zrušovací ustanovení 
 
    Tímto nařízením města se zrušuje nařízení města Kroměříž č.2/2011, kterým se 
vymezují oblasti obce, ve kterých lze  místní komunikace nebo jejich určené úseky 
užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu a nařízení města Kroměříže č. 1/2012, 
kterým se mění a doplňuje příloha č.1 k nařízení města Kroměříže č.2/2011. 
 
 

Čl. 4 
Účinnost 

 
     Toto nařízení nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem jeho 
vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..                                                   ………………………….. 
Mgr. Daniela Hebnarová                                                        Mgr. Miloš Malý 
         starostka                                                                         místostarosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  13.8.2014 
Sejmuto dne  : 
Odpovědný pracovník: 
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Příloha č. 1 k  nařízení města Krom ěříže č.2/2014 
 
     Vymezení oblastí obce, ve kterých lze místní k omunikace nebo jejich ur čené 
úseky užít za cenu sjednanou podle cenových p ředpis ů k stání silni čního 
motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 
hodin a oblastí obce k stání silni čního motorového vozidla provozovaného 
právnickou nebo fyzickou osobou za ú čelem podnikání podle zvláštního 
právního p ředpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, 
nebo k stání silni čního motorového vozidla fyzické osoby, která má mís to 
trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve v ymezené oblasti obce: 
 
     Pro účely organizování dopravy na území města Kroměříže se stanovuje 5 
vymezených oblastí dle § 23 odst.1 z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
1. oblast 
     Městská památková rezervace ( viz příloha 1a – Mapa MPR). 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 – p.č. 3089/1 
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 
Malý Val – část vymezená dopravním značením 
 
 
 
 




