Statutární město Pardubice
Rada města Pardubic

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014,
O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH,
VE ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ Č. 2/2016, Č. 6/2016, Č. 2/2017, Č. 1/2019, Č. 5/2019
A Č. 1/2020
Rada města Pardubic se usnesla dne 18.2.2014 vydat podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění zákona
č.102/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 80/2006 Sb., toto nařízení:
Čl. 1
Tímto nařízením se vymezují:
1.

2.

3.

Místní komunikace nebo jejich úseky v centru města Pardubice, které lze v souladu s ustanovením
§ 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích užít k stání silničního motorového vozidla
pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nejvýše však na dobu 24 hodin. Tyto
místní komunikace nebo jejich úseky jsou uvedeny v příloze číslo 1 k tomuto nařízení.
Místní komunikace v centru města Pardubice, na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 1
písm. c) zákona o pozemních komunikacích povoleno stání silničních motorových vozidel fyzických
osob s místem trvalého pobytu nebo které jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti města,
nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti
města Pardubic, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Tyto místní komunikace nebo
jejich úseky jsou uvedeny v příloze číslo 2 k tomuto nařízení.
Vymezené oblasti, kde musí mít fyzická osoba místo trvalého pobytu nebo vlastnit nemovitost,
nebo právnická nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštního předpisu, sídlo nebo provozovnu,
dle § 23/1c) zák. č. 13/1997 Sb. Vymezené oblasti jsou uvedeny v příloze číslo 3 k tomuto nařízení.
Čl. 2
Způsob placení sjednané ceny

1. Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy se platí při stání silničního motorového vozidla podle
čl. 1 tohoto nařízení následujícím způsobem:
a) v parkovacím automatu, kdy skutečná doba stání musí odpovídat době zaplacené a
vyznačené na parkovacím lístku,
b) zaplacením ceny za parkovací kartu,
c) úhrada parkovného pomocí SMS,
d) úhrada parkovného pomocí elektronické platby.
2. Parkovací karty podle čl. 2, odst. 1, písm. b) prodává na základě mandátní smlouvy Dopravní podnik
města Pardubic a.s. Prodej karet je uskutečňován v provozovně Dopravního podniku města
Pardubic a.s. na adrese ul. Pernerova 443, v souladu s tímto nařízením.
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Čl. 3
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny
1. Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy při stání silničního motorového vozidla
podle čl. 1, odst. 1 tohoto nařízení se prokazuje:
a) platným parkovacím lístkem vydaným parkovacím automatem, kdy skutečná doba stání
nesmí přesáhnout dobu zaplacenou a vyznačenou na parkovacím lístku,
b) platným parkovacím lístkem vydaným parkovacím automatem, kdy skutečná doba stání
nesmí přesáhnout dobu zaplacenou a vyznačenou na parkovacím lístku, nebo platnou
parkovací kartou vydanou podle čl. 2, odst. 1, písm. b) tohoto nařízení.
2. Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými přepisy při stání silničního motorového vozidla
podle čl. 1, odst. 2 tohoto nařízení se prokazuje platnou parkovací kartou vydanou podle čl. 2, odst.
1, písm. b) tohoto nařízení
3. Držitel parkovací karty nebo parkovacího lístku je povinen při stání silničním motorovým vozidlem
na komunikacích uvedených v přílohách č. 1 a 2. tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:
a) parkovací lístek, nebo parkovací karta musí být po celou dobu stání umístěny za předním
sklem vozidla,
b) parkovací lístek nebo parkovací karta musí být plně viditelné a nesmí být ani částečně
zakryté tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty,
c) parkovací lístek nebo parkovací karta musí být umístěny lícovou stranou obsahující údaje o
zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, nebo o platnosti parkovací karty
směrem ven z vozidla tak, aby tyto údaje byly čitelné při pohledu zvenku.
Čl. 4
Provozovatel
1. Provozovatelem celého systému placeného stání je statutární město Pardubice.
2. Prodejem parkovacích karet je pověřen na základě mandátní smlouvy Dopravní podnik města
Pardubic a.s.
3. Prodej karet je uskutečňován v souladu s tímto nařízením, a to na základě předložení:
a) dokladů o místě trvalého pobytu fyzické osoby, sídle nebo provozovně právnické nebo
fyzické osoby,
b) dokladů o držení nebo pronájmu motorového vozidla,
c) ve sporných nebo výjimečných případech vyjádření odboru dopravy Magistrátu města
Pardubic, případně Rady města Pardubic nebo Dopravního podniku města Pardubic a.s.
4. Provozovatelem systému placení formou SMS zpráv je Dopravní podnik města Pardubic, a.s.
(informace o možnostech platby pomocí SMS jsou uvedeny na www.pardubice.eu).
Čl. 5
Závěrečné ustanovení
1.
2.

Ruší se nařízení č. 7/2012 o placeném stání na místních komunikacích.
Toto nařízení nabývá účinnosti od 1.4.2014.

………………………………………..
MUDr. Fraňková Štěpánka
primátorka

……………………………..
Ing. Michal Koláček
náměstek primátorky

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
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Příloha č. 1
SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH ÚSEKŮ (podle čl. 1 odst. 1 nařízení)
v centru města Pardubice, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání
silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin 1

LOKALITA I.
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 1
písm. a) nařízení.
LI/1

Pernštýnské náměstí - místa vyhrazená pro parkování

Provozní doba:
LI/2

2

PO - PÁ
SO

07 - 19 hod.
07 - 12 hod.

PO - PÁ
SO

07 - 19 hod.
07 - 12 hod.

PO – PÁ
SO

07 – 18 hod.
07 – 12 hod.

U Mlýnů - parkoviště

Provozní doba:

1

07 - 22 hod.

Tyršovo nábřeží - od ulice Jahnova po lávku přes Chrudimku

Provozní doba:

LI/7

PO - NE

ul. U Stadionu – od Sukovy třídy po ul. Labská

Provozní doba:

LI/6

07 - 22 hod.

nábřeží Václava Havla (dříve ul. Labská) – od ul. Ke Stadionu po ul. Hradecká (včetně
parkoviště u bývalého hotelu Sport)

Provozní doba:

LI/5

PO - NE

náměstí Republiky - parkoviště u Grandu

Provozní doba:
LI/4

07 - 20 hod.

náměstí Jana Pernera i před č. p. 2560 – 2561, K+R2 i místa vyhrazená pro parkování

Provozní doba:
LI/3

PO - NE

PO – PÁ
SO

07 – 18 hod.
07 – 12 hod.

§ 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
dle přílohy č. 5 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů – parkoviště, na kterém lze zastavit pro účely vystoupení a nastoupení osob
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LOKALITA II.
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 písm. b)
nařízení.
ul. U Divadla
ul. Hronovická
ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po ul. Jindřišská
ul. Bratranců Veverkových
ul. Jindřišská - od ul. Za Pasáží po třídu Míru
ul. Za Pasáží
ul. Sladkovského, mimo vnitroblok mezi č.p. 1566 a 2579
Bělobranské nám.
ul. Na Třísle – včetně parkoviště před soudem a vedle soudu
Vrchlického nábřeží - parkoviště za soudem
ul. Na Hrádku - včetně parkoviště vedle Domu hudby
Sukova třída
ul. Labská - od Bělobranského náměstí po č.p. 152, mimo soukromá parkoviště
ul. Pernerova
ul. Na Hrádku - od Kopečku č.p. 2579 po třídu Míru
spojovací komunikace ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku
parkoviště u kostela Sv. Bartoloměje
parkoviště v ul. Kostelní
parkoviště Wernerovo nábřeží
parkoviště náměstí Republiky, před objektem Komerční banky
ul. Zámecká

Provozní doba:

PO - PÁ
SO

06 - 22 hod.
07 - 12 hod.

LOKALITA III.
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 písm. b)
nařízení.
ul. Jindřišská - od ul. Arnošta z Pardubic po ul. Jiřího z Poděbrad
ul. Arnošta z Pardubic - veškeré parkovací plochy od ul. Karla IV. po ul. Sladkovského
ul. U Husova sboru
Tyršovo nábřeží - jižní strana u Sokolovny
parkoviště v ul. Jiráskova - od č.p. 1270 po č.p. 1295 (vlevo) a parkoviště před Ideonem
ul. Jiráskova - včetně vnitroblokové komunikace mezi č.p. 1295, 1296, 1286 a 2640
ul. Štrossova - od křižovatky ulic Sakařova - Bubeníkova po ul. Husova
Čechovo nábřeží - parkoviště u č.p. 1791 (u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj)
ul. U Kostelíčka - včetně parkoviště u č.p. 1338 (před restaurací U Vatikána)
ul. Mezi Mosty - parkoviště naproti Automatickým mlýnům
ul. Na Vrtálně - parkoviště
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ul. Hronovická, Arnošta z Pardubic,
Sladkovského, ul. Karla IV., mimo parkoviště v ul. Žitná u č.p. 2597 – 2601 a 2603 – 2608,
mimo vnitroblok mezi č.p. 2629 a 2749
ul. Štolbova
Tyršovo nábřeží – od ulice Štolbova po rychlodráhu, včetně souběžné místní komunikace s ul.
Kpt. Jaroše
ul. Polská - včetně obslužné komunikace č.p. 526 - 528
ul. Bulharská - včetně obslužných ulic
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Čechovo nábřeží - před č.p. 517 - 519
ul. Husova - před č.p. 515 - 517
ul. Mezi Mosty - od č.p. 1844 po č.p. 1846

Provozní doba:

PO - PÁ
SO

06 - 22 hod.
07 - 12 hod.

LOKALITA IV.
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 písm. b)
nařízení.
ul. Havlíčkova, mimo vnitroblok č.p. 2546 - 2549
ul. Štefánikova
náměstí Čs. legií
Palackého třída – od č.p. 578 – 580
Palackého třída - parkoviště za čerpací stanicí MOL
ul. Nerudova
ul. Jungmannova
ul. U Marka - včetně parkoviště ve vnitrobloku
Palackého třída - včetně ulice k pivovaru
ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po náměstí Čs. legií
ul. Macanova
nábřeží Závodu míru - včetně parkoviště u č.p. 626, 2718 a 1951 (parkoviště u mateřské školy,
restaurace, zdravotnického zařízení a u základní školy)
ul. K Polabinám, mimo vnitroblokových komunikací u č.p. 1947 - 1895

Provozní doba:

PO - PÁ
SO

06 - 22 hod.
07 - 12 hod.

Mimo stanovenou provozní dobu lze užít místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v příloze č. 1
tohoto nařízení bezplatně.
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Příloha č. 2
SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH ÚSEKŮ (podle čl. 1 odst. 2 nařízení)
v centru města Pardubice, na nichž je v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o
pozemních komunikacích povoleno stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má
místo trvalého pobytu nebo která je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo
k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti města, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Není-li uvedeno jinak, platí
pro stání v celé délce komunikace3.
ZÓNA A
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 2
nařízení.
ul. U Divadla
ul. Hronovická
ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po ul. Jindřišská
ul. Bratranců Veverkových
ul. Jindřišská - od ul. Za Pasáží po třída Míru
ul. Za Pasáží
ul. Sladkovského - včetně parkoviště mezi č.p. 2616 a 2579
Bělobranské náměstí
ul. Na Třísle – včetně parkoviště před soudem a vedle soudu
Vrchlického nábřeží - parkoviště za soudem
ul. Na Hrádku včetně parkoviště vedle Domu hudby
Sukova třída
ul. Labská - od Bělobranského náměstí po č.p 152, mimo soukromá parkoviště
ul. Pernerova
spojovací komunikace ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku
parkoviště u kostela Sv. Bartoloměje
parkoviště v ul. Kostelní
parkoviště Wernerovo nábřeží
parkoviště náměstí Republiky, před objektem Komerční banky
ul. Zámecká

ZÓNA B
ul. Jindřišská - od ul. Arnošta z Pardubic po ul. Jiřího z Poděbrad
ul. Arnošta z Pardubic - veškeré parkovací plochy od ul. Karla IV. po ul. Sladkovského
ul. U Husova sboru
Tyršovo nábřeží - jižní strana u Sokolovny
parkoviště v ul. Jiráskova - od č.p. 1270 po č.p. 1295 (vlevo) a parkoviště před Ideonem
ul. Jiráskova, včetně vnitroblokové komunikace mezi č.p. 1295, 1296, 1286 a 2640
ul. Štrossova - od křižovatky ulic Sakařova - Bubeníkova po ul. Husova
Čechovo nábřeží - parkoviště u č.p. 1791 (u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj)
ul. U Kostelíčka - včetně parkoviště u č.p. 1338 (před restaurací U Vatikána)
3

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
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ul. Mezi Mosty - parkoviště naproti Automatickým mlýnům
ul. Na Vrtálně - parkoviště
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ul. Hronovická, Arnošta z Pardubic, ul. Karla IV.
včetně vnitrobloku mezi č.p. 2590 a 2749
ul. Štolbova
Tyršovo nábřeží – od ulice Štolbova po rychlodráhu, včetně souběžné místní komunikace s ul.
Kpt. Jaroše
ul. Polská - včetně obslužné komunikace č.p. 526 - 528
ul. Bulharská - včetně obslužných ulic
Čechovo nábřeží - před č.p. 517- 519
ul. Husova - před č.p. 515-517
ul. Mezi Mosty – od č.p. 1844 po č.p. 1846

ZÓNA C
ul. Havlíčkova, včetně vnitrobloku č.p. 2546 - 2549
ul. Štefánikova
náměstí Čs. legií
Palackého třída – od č.p. 578 - 580
ul. Nerudova
ul. Jungmannova
ul. U Marka, včetně parkoviště ve vnitrobloku
Palackého třída, včetně ulice k pivovaru
Palackého třída - parkoviště za čerpací stanicí MOL
ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po náměstí Čs. legií
ul. Macanova
nábřeží Závodu míru, včetně parkoviště u č.p. 626, 2718 a 1951 (parkoviště u mateřské školy, u
restaurace a zdravotnického zařízení a u základní školy)
ul. K Polabinám, včetně a vnitroblokových komunikací
vnitroblok u autobusového nádraží u č.p. 1959 - 2406

7z8

Příloha č. 3
VYMEZENÍ OBLASTÍ (podle čl. 1 odst. 3 nařízení),
kde musí mít fyzická osoba místo trvalého pobytu nebo vlastnit nemovitost, nebo právnická nebo
fyzická osoba podnikající podle zvláštního předpisu sídlo nebo provozovnu
1.

Vymezená oblast pro vydání parkovací karty pro stání na místních komunikacích nebo jejich
úsecích uvedených v příloze č. 2 pod bodem A je ohraničená:
a) středem ul. Jahnova po řeku Chrudimku,
b) řekou Chrudimkou,
c) řekou Labe
d) středem ulice Hradecká a středem Masarykova nám.
e) středem ulice 17. listopadu
f) středem ul. Hlaváčova, od 17. listopadu po ul Sladkovského
g) objekty na východní části ul. Sladkovského od ul. Hronovická po ul. Arnošta z Pardubic,
h) objekty v jižní části ul. Hronovická od ul. Žitná po ul. Sladkovského,
i) spojnice křižovatek ul. Jiřího z Poděbrad x Jindřišská a Hronovická x Žitná,
j) středem ul. Jindřišská od ul. U Divadla po ul. Jiřího z Poděbrad,
k) objekty v jižní části ul. U Divadla,
l) středem ul. Karla IV. v úseku od ul. Jahnova po ul. U Divadla.

2.

Vymezená oblast pro vydání parkovací karty pro stání na místních komunikacích nebo jejich
úsecích uvedených v příloze č. 2 pod bodem B je ohraničená:
a) středem ul. Hlaváčova v úseku od ul. Arnošta z Pardubic po ul. kpt. Jaroše,
b) středem ul. kpt. Jaroše od ul. Hlaváčova po ul. Štrossova,
c) středem ul. Štrossova v úseku od ul. Okružní po ul. Bubeníkova,
d) objekty na východní části ul. Štrossova v úseku od ul. Bubeníkova po ul. Husova,
e) objekty na východní části ul. Mezi Mosty v úseku od ul. Husova po ul. Na Vitálně,
f) ul. Na Vrtálně,
g) objekty na severní části ul. Mezi Mosty v úseku od ul. Na Vrtálně po řeku Chrudimku,
h) řekou Chrudimkou v úseku od ul. Mezi Mosty po ul. Jahnova,
i) středem ul. Jahnova v úseku od řeky Chrudimky po ul. Karla IV.,
j) středem ul. Karla IV. v úseku od ul. Jahnova po odbočení k objektu č.p. 2749,
k) vnitroblokovou komunikací vedenou podél severní hrany objektu č.p. 2749, případně objekty
přilehlými k její severní části,
l) středem ul. Jindřišská od ul. U Divadla po ul. Jiřího z Poděbrad,
m) spojnice křižovatek ul. Jiřího z Poděbrad x Jindřišská a Hronovická x Žitná,
n) objekty č.p. 2600 a 2601 na ul. Žitná,
o) objekty na ul. Arnošta z Pardubic č.p. 2602, 2603, 2606, 2607, 2614, 2615, 2616,
p) spojnici ul. Arnošta z Pardubic a ul. Hlaváčova.

3.

Vymezená oblast pro vydání parkovací karty pro stání na místních komunikacích nebo jejich
úsecích uvedených v příloze č. 2 pod bodem C je ohraničená:
a) řekou Labe od ulice Hradecká po ul. kpt. Bartoše,
b) středem ul. kpt. Bartoše v úseku od řeky Labe po nám. Jana Pernera,
c) nám. Jana Pernera.
d) samostatné objekty na nám. Jana Pernera.
e) středem ul. Hlaváčova v úseku od ul. 17. listopadu po ul. Palackého tř.,
f) středem ul. 17. listopadu,
g) středem ulice Hradecká a středem Masarykova nám., po řeku Labe.
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