Město Horšovský Týn
Rada města Horšovský Týn

_________________________________________________________________________

Nařízení města č. 2/2021
Nařízení města Horšovský Týn č. 2/2021, o stání silničních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích ve městě Horšovský Týn.

Rada města Horšovský Týn vydala usnesením č. 71/18 dne 08.09.2021 v souladu s ustanoveními
§ 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) toto nařízení:
čl. I. - Základní ustanovení, předmět úpravy
1.

Tímto nařízením se vymezují:
a) místní komunikace nebo jejich úseky, které lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a)
zákona o pozemních komunikacích užít k stání silničního motorového vozidla (dále také
„vozidlo“) pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nejvýše však na dobu 24
hodin,
b) místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm.
c) zákona o pozemních komunikacích a za podmínek stanovených v tomto nařízení povoleno
stání silničního motorového vozidla provozovaného za účelem podnikání podle zvláštního
předpisu, právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo, provozovnu nebo místo
podnikání ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické
osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti
města,
c) oblasti, v nichž musí fyzické či právnické osoby, jimž je povoleno stání silničních motorových
vozidel na místních komunikacích vymezených ve smyslu odst. 1. písm. b) tohoto článku, mít
trvalý pobyt, sídlo, provozovnu, místo podnikání nebo vlastnit nemovitost,
d) podmínky, za nichž mohou osoby s trvalým pobytem, sídlem, provozovnou, místem
podnikání nebo jsou-li vlastníkem nemovitosti v oblastech vymezených ve smyslu odst. 1.
písm. c) tohoto článku stát silničními motorovými vozidly na místních komunikacích
vymezených ve smyslu odst. 1. písm. b) tohoto článku.
čl. II. - Místní komunikace s placeným stáním na dobu časově omezenou

1.

Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené čl. I. přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto nařízení, a označené příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu, lze užít ke
stání silničního motorového vozidla pouze za cenu odpovídající době užití a uvedenou v
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2.
3.

4.

„Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích“, který jako příloha č.
2 tvoří nedílnou součást tohoto nařízení (dále jen „ceník“). Cena za užití místní komunikace
uvedené v čl. I. přílohy č. 1 tohoto nařízení je v ceníku uvedena nejvýše na dobu 24 hodin.
Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů a uvedené v ceníku se prokazuje způsobem
vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu – parkovacím lístkem.
Cena za stání vozidla musí být zaplacena v parkovacím automatu, a to na celou dobu stání
vozidla. Parkovací lístek, tj. doklad o zaplacení ceny za užití místní komunikace, musí být po
celou dobu stání umístěn viditelně za čelním sklem silničního motorového vozidla, lícní
stranou směrem ven.
Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich
úsecích uvedených v čl. I. přílohy č. 1 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu
provedenou v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“) a ostatními platnými předpisy.

čl. III. - Místní komunikace s placeným stáním pro osoby s trvalým pobytem, sídlem,
provozovnou, místem podnikání nebo osoby, které jsou vlastníkem nemovitosti ve
vymezené oblasti
1. Na místních komunikacích v centru města Horšovský Týn, uvedených v čl. I. přílohy č. 1
a označených příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu, je povoleno stání silničních
motorových vozidel provozovaných:
a)
fyzickými či právnickými osobami podnikajícími podle zvláštního předpisu, které mají
sídlo, provozovnu, místo podnikání ve vymezené oblasti, nebo
b)
fyzickými osobami, majícími místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti; ustanovení se
nevztahuje na fyzické osoby, u nichž se dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci
obyvatel), v platném znění, rozumí místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny Horšovský
Týn – náměstí Republiky 52, anebo
c)
právnickými osobami podnikajícími podle zvláštního předpisu nebo fyzickými osobami,
které jsou vlastníky nemovité věci ve vymezené oblasti,
d)
právnickými či fyzickými osobami podnikající dle zvláštních předpisů v oblasti terénních
sociálních služeb (pečovatelské služby a osobní asistence) a souvisejících služeb
(ošetřovatelské služby a mobilní hospicové péče) na základě souhlasu Města Horšovský
Týn, odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
a to za cenu uvedenou v ceníku.
2. Ostatní podmínky stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích uvedených v čl.
I. přílohy č. 1 tohoto nařízení se řídí místní úpravou silničního provozu provedenou v souladu se
zákonem o silničním provozu, ostatními platnými předpisy a tímto nařízením.
3. Zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů, uvedené v ceníku a opravňující k užití místní
komunikace dle odst. 1 tohoto článku, se prokazuje parkovací kartou vydanou osobám
splňujícím podmínky tímto nařízením stanovené. Parkovací karta musí být po dobu stání
silničního motorového vozidla na viditelném místě za jeho čelním sklem, lícovou stranou směrem
ven.
4. Oblast města Horšovský Týn, v níž musí mít fyzické či právnické osoby podnikající na základě
zvláštního předpisu sídlo, provozovnu nebo místo podnikání nebo v níž musí fyzické osoby mít
místo trvalého pobytu, anebo musí vlastnit nemovitost, jako osoby oprávněné dle odst. 1 tohoto
článku, je vymezená v čl. II. přílohy č. 1 tohoto nařízení.
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čl. IV. - Podmínky pro vydávání parkovacích karet
1.

2.

3.

4.
5.

2.

3.

Držitelem parkovací karty se může stát pouze:
a)
fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v oblasti města vymezené
v čl. II. přílohy č.1 tohoto nařízení, je vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů
provozovatelem silničního motorového vozidla, pro které má být parkovací karta
vydána, a toto vozidlo není provozované za účelem podnikání podle zvláštního předpisu,
b)

fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v oblasti města vymezené
v čl. II. přílohy č. 1 tohoto nařízení a užívá na základě smlouvy služební vozidlo
zaměstnavatele, pro které má být parkovací karta vydána, k soukromým účelům,

c)

právnická či fyzická osoba podnikající na základě zvláštního předpisu, která má v oblasti
města vymezené čl. II. přílohy č. 1 tohoto nařízení sídlo, provozovnu nebo místo
podnikání nebo vlastní nemovitost a je vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů
provozovatelem silničního motorového vozidla provozovaného za účelem podnikání
podle zvláštního předpisu, pro které má být parkovací karta vydána,

d)

právnická či fyzická osoba podnikající dle zvláštních předpisů v oblasti terénních
sociálních služeb (pečovatelské služby a osobní asistence) a souvisejících služeb
(ošetřovatelské služby a mobilní hospicové péče) na základě souhlasu Města Horšovský
Týn, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, která je vlastníkem nebo dle zvláštních
předpisů provozovatelem silničního motorového vozidla, pro které má být parkovací
karta vydána.

Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 1. písm. a), b) tohoto článku může být vydána
maximálně 1 (jedna) parkovací karta, která bude vázána nepřenosně ke konkrétním vozidlům
specifikovaným v parkovací kartě registrační značkou. Na 1 parkovací kartě mohou být
uvedeny maximálně 2 registrační značky vozidel, přičemž parkovací karta může být použita
pro daný okamžik vždy jen pro 1 vozidlo uvedené registrační značkou v parkovací kartě. Pro
jednu domácnost, tj. pro souhrn osob obývajících stejný byt, může být vydána maximálně 1
parkovací karta.
Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku mohou být vydány
maximálně 2 (dvě) parkovací karty, a to jako 2 karty vázané nepřenosně ke konkrétnímu
vozidlu nebo jako 2 karty přenosné, anebo jako 1 parkovací karta vázaná nepřenosně ke
konkrétnímu vozidlu a 1 parkovací karta přenosná. Držitel přenosné parkovací karty bude v
takové parkovací kartě specifikován jménem a příjmením nebo názvem, pod kterým dle
zvláštních předpisů podniká.
Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 1 písm. d) tohoto článku může být vydána 1
(jedna) parkovací karta, a to jako karta přenosná, bez vázanosti ke konkrétnímu vozidlu.
Vydání parkovací karty je možné za splnění těchto podmínek:
a)
zaplacení ceny uvedené v ceníku a splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto
nařízením,
b)
další parkovací karty osobám uvedeným v odst. 1 písm. c) tohoto článku můžou být
vydány pouze v případě dostatečné kapacity parkovacích míst.
Skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je
žadatel povinen prokázat. Skutečnost, že žadatel je provozovatelem silničního motorového
vozidla, pro které má být parkovací karta vydána, se prokazuje zápisem v technickém průkazu
nebo v osvědčení o registraci silničního motorového vozidla.
Osobám s trvalým pobytem, sídlem, provozovnou, místem podnikání nebo jsou-li vlastníky
nemovitosti ve vymezené oblasti dle čl. II. přílohy č. 1 tohoto nařízení, pokud nesplňují ostatní
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4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

podmínky stanovené tímto nařízením, a cizím státním příslušníkům bydlícím ve vymezené
oblasti dle čl. II. přílohy č. 1 tohoto nařízení za splnění podmínek stanovených zvláštními
předpisy, může být parkovací karta vydána pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele,
na základě rozhodnutí Rady města Horšovský Týn.
Parkovací karty se vydávají s platností na jeden kalendářní rok a budou vydávány měsíc před
počátkem jejich platnosti.
čl. V. - Všeobecné podmínky k parkovacím kartám
Na vydání parkovací karty není právní nárok.
Parkovací karta nezakládá držiteli nárok na volné parkovací stání, ani na konkrétní parkovací
místo.
Parkovací karty budou vydávány s ohledem na kapacitu místních komunikací, uvedených v čl. I.
přílohy č. 1 tohoto nařízení.
Způsob užívání a umísťování parkovacích karet vydaných na základě tohoto nařízení se řídí
místní úpravou silničního provozu a tímto nařízením.
Parkovací karta obsahuje tyto náležitosti:
a)
sériové číslo karty,
b)
údaj o době platnosti,
c)
registrační značku/-y vozidla/ vozidel (s výjimkou přenosných parkovacích karet),
Držitel parkovací karty je povinen při stání silničním motorovým vozidlem na komunikacích
uvedených v čl. I. přílohy č. 1 tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:
a)
parkovací karta musí být po celou dobu stání umístěna za předním sklem vozidla,
b)
parkovací karta musí být plně viditelná a nesmí být ani částečně zakryta tónováním skla,
libovolnými nálepkami nebo jinými předměty,
c)
je zakázáno umisťovat za předním sklem vozidla jakékoliv jiné předměty, zejména
předměty způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s parkovací kartou nebo klamný dojem
o vlastnostech karty nebo o údajích uvedených na kartě,
d)
parkovací karta musí být umístěna lícovou stranou obsahující identifikační údaje
směrem ven z vozidla tak, aby její text byl snadno čitelný při pohledu zvenku,
e)
nepřenosná parkovací karta může být oprávněně použita pouze pro vozidlo, jehož
registrační značka je na parkovací kartě uvedena,
Parkovací karta nesmí být jakkoliv upravována nebo kopírována, jinak je neplatná.
V případě změny údajů vyznačených na parkovací kartě může držitel požádat o provedení
opravy parkovací karty. Oprava bude provedena po zaplacení ceny za provedení opravy dle
ceníku.
V případě ztráty nebo zcizení parkovací karty nelze žádat o vydání duplikátu parkovací karty.
Držitel může požádat o vydání nové parkovací karty. Pokud držitel požádá o vydání nové
parkovací karty v první polovině období, na které se parkovací karta vydává, je držitel za
vydání této nové parkovací karty povinen zaplatit plnou cenu dle ceníku, požádá-li o vydání
nové parkovací karty v druhé polovině období, na které se parkovací karta vydává, je povinen
zaplatit polovinu ceny uvedené v ceníku.
Parkovací karta opravňuje držitele ke stání na místních komunikacích uvedených v čl. I. přílohy
č. 1 tohoto nařízení.
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1.

2.

1.

čl. VI. - Výjimky
Místní komunikace nebo jejich úseky uvedené čl. I. přílohy č. 1, která je nedílnou součástí
tohoto nařízení, a označené příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu, lze užít
bezplatně ke stání silničního motorového vozidla:
a)
jehož vlastníkem nebo provozovatelem je město Horšovský Týn (MěÚ Horšovský Týn),
b)
jehož vlastníkem nebo provozovatelem je právnická osoba či příspěvková organizace
zřízené městem Horšovský Týn, nebo právnická osoba, v nichž má město Horšovský Týn
většinovou majetkovou účast,
c)
integrovaného záchranného systému.
Při stání silničním motorovým vozidlem uvedeným v odst. 1 tohoto článku na komunikacích
uvedených v čl. I. přílohy č. 1 musí být dodržovány tyto podmínky:
a)
vozidla uvedená v odst. 1 tohoto článku musí být označena platnou parkovací kartou,
b)
parkovací karta musí být po celou dobu stání umístěna viditelně za čelním sklem
silničního motorového vozidla, lícní stranou směrem ven,
povinnost dle tohoto odstavce neplatí pro vozidla uvedená v odst. 1 písm. c) tohoto
článku.
čl. VII. - Závěrečná ustanovení
Provozovatelem celého systému placeného stání (parkování) je Město Horšovský Týn, které
může prodej parkovacích karet, správu parkovišť a parkovacích automatů zajistit
prostřednictvím právnické nebo fyzické osoby na základě zvláštní smlouvy.

2.

Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městská policie Horšovský Týn.

3.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihovat jako přestupek nebo jiný
správní delikt dle příslušných právních předpisů.

4.

Toto nařízení se týká pouze stání silničních motorových vozidel kategorie M1 a N1 dle
zvláštních předpisů. Pro silniční motorová vozidla ostatních kategorií, v oblastech vymezených
v přílohách tohoto nařízení, platí příslušná místní úprava silničního provozu dle zvláštních
předpisů.

5.

Dosud vydané karty pro rok 2021 zůstávají v platnosti.
čl. VIII. - Zrušovací ustanovení

1.

Zrušuje se nařízení města Horšovský Týn č. 2/2012, o maximálních cenách za služby parkovišť,
nařízení města Horšovský Týn č. 3/2007 a nařízení města Horšovský Týn č. 2/2007, kterým se
upravuje stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích a vymezují se oblasti
města s placeným stáním.
čl. IX. - Účinnost

1.

Toto nařízení nabývá účinnosti 01.10.2021.

Ing. Josef Holeček

David Škopek

starosta města

místostarosta města
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Příloha č. 1 k nařízení města Horšovský Týn č. 2/2021, o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Horšovský Týn,
Touto přílohou k Nařízení města Horšovský Týn č.2/2021 , o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Horšovský Týn (dále jen „nařízení“) je stanoven
seznam místních komunikací pro placené stání, pro stání vozidel právnických a fyzických osob na
základě vydaných parkovacích karet a vymezená oblast, v níž musí mít osoba žádající o vydání
parkovací karty místo trvalého pobytu, sídlo podnikání, provozovnu, místo podnikání nebo v ní
vlastnit nemovitost, anebo splňovat podmínky stanovené nařízením.

čl. I.
1.

Místní komunikace pro placené stání a pro stání vozidel držitele parkovací karty
Ke stání silničního motorového vozidla dle čl. II., čl. III. a čl. VI. nařízení lze užít níže vymezené
komunikace:
Název

Provozní doba

Náměstí Republiky Horšovský Týn

8:00 hod do 17.00 hod

čl. II.
Vymezení oblastí ve vztahu k místu trvalého pobytu, sídlu, provozovně, místu podnikání nebo
vlastnictví nemovitosti držitele parkovací karty
1.

Osoby žádající o vydání parkovací karty dle čl. IV. odst. 1 písm. a) – písm. c) nařízení musí mít
místo trvalého pobytu, sídlo podnikání, provozovnu nebo místo podnikání nebo musí vlastnit
nemovitost uvnitř oblasti, která kopíruje historické jádro města, vymezené těmito ulicemi:
Název
náměstí Republiky Horšovský Týn

2.

Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na fyzické osoby, u nichž se dle ustanovení
§ 10 odst. 4 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění, rozumí místem trvalého pobytu sídlo
ohlašovny Horšovský Týn – náměstí Republiky 52.
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Příloha č. 2 k nařízení města Horšovský Týn č. 2/2021, o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Horšovský Týn
Touto přílohou k Nařízení města Horšovský Týn č. 2/2021 , o stání silničních motorových vozidel na
vymezených místních komunikacích ve městě Horšovský Týn (dále jen „nařízení“) je stanoven Ceník
za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích.
čl. I.
Ceník parkovného
1.

Placené parkování:
Název

náměstí Republiky Horšovský
Týn

2.
3.

Provozní doba
8:00 hod do 17.00 hod

Cena v Kč/hod
20 Kč každá započatá hodina
20 Kč minimální sazba

Mimo výše uvedenou provozní dobu je stání silničních motorových vozidel na shora
specifikovaných místních komunikacích bezplatné.
Vymezené komunikace lze užít pro vozidla označená platnou parkovací kartou dle tohoto
nařízení bez zaplacení parkovného.
čl. II.
Ceník parkovacích karet

1.

Osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí dle čl. IV. odst. 1 písm. a), písm. b)
nařízení:
Rezidentní parkovací karta
720 Kč/kalendářní rok
2.
Osoby se sídlem, provozovnou nebo místem podnikání, nebo vlastníci nemovitostí dle čl. IV.
odst. 1, písm. c) nařízení:
Abonentní parkovací karta
(pro první kartu vázanou nepřenosně na registrační značku)
1.000 Kč/kalendářní rok
(pro druhou kartu vázanou nepřenosně na registrační značku)
3.000 Kč/kalendářní rok
Abonentní parkovací karta
(pro první kartu přenosnou)
(pro druhou kartu přenosnou)
(pro 1 kartu přenosnou a 1 kartu nepřenosnou)

2.400 Kč/kalendářní rok
4.400 Kč/kalendářní rok
5.400 Kč/kalendářní rok

3.

Právnická či fyzická osoba podnikající dle zvláštních předpisů v oblasti terénních sociálních
služeb dle čl. IV. odst. 1 písm. d) nařízení.
Sociální parkovací karta
(parkovací karta jako karta přenosná)
240 Kč/kalendářní rok
4.
Provedení opravy parkovací karty
(jen při změně údaje na parkovací kartě)

240 Kč/ks

Veškeré ceny parkovného a parkovacích karet jsou uvedeny včetně DPH.
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