Nařízení Města Kutná Hora
č. 5 / 2011
o placeném stání silničních motorových
vozidel na místních komunikacích
ve vymezené oblasti města Kutné Hory
Rada města Kutné Hory podle § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 23,odst.1 písm. a), c)
zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, svým
usnesením č. 1078/11 ze dne 21.12.2011 vydává toto nařízení :
Článek l
Základní ustanovení
1) Toto nařízení se vydává za účelem organizování dopravy a pro zajištění optimálního
využití parkovacích kapacit na území města Kutné Hory pro jeho obyvatele i návštěvníky.
2) Toto nařízení vymezuje oblast města Kutné Hory, ve které lze místní komunikace nebo
jejich určité úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, nebude-li tím
ohrožena bezpečnost a plynulost provozu a jiný veřejný zájem, k stání silničního motorového
vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin. Nařízení stanovuje způsob
placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení.
Článek 2
Vymezení komunikací určených k placenému stání silničních motorových vozidel
1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy1) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,
nejvýše však 24 hodin, podle § 23 odst.1 písm.a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou vymezeny takto:
–
Václavské náměstí
–
Lierova ulice (po pravé straně ve směru od ul. Husovy)
–
Radnická ulice (parkoviště naproti budovy Městského úřadu čp. 178)
–
Komenského náměstí
–
prostor mezi Vlašským dvorem a chrámem sv. Jakuba
–
parkoviště „U Kapličky“ ve Štefánikově ulici
2) Vyhrazené komunikace nebo jejich úseky jsou osazeny dopravní značkou IP13c
(Parkoviště s parkovacím automatem).
Článek 3
Vymezení komunikací, které tvoří zóny s dopravním omezením
1) Místní komunikace nebo jejich úseky, které jsou součástí zón s dopravním omezením, jsou
vymezeny takto:
a) Husova ulice (od křižovatky s ul. Lierovou po Palackého nám.)
b) Palackého náměstí
c) Kollárova ulice
d) Tylova ulice (od Palackého nám. po křižovatku s ul. Veselského)
e) Vladislavova ulice (od Palackého nám. po křižovatku s ul. Andělskou)
f) Libušina ulice 2)
g) Šultysova a Barborská ulice - pěší zóny
h) Jakubská ulice (kolem chrámu sv.Jakuba), Ruthardská ulice, Žižkova brána
(od spodního vchodu do parku pod Vlašským dvorem z ulice Žižkova brána po

schodiště) a Dačického nám. – komunikace s dopravním omezením „Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel, označeno dopravním značením (dále jen DZ) B11 vyjma
vozidel s „Povolením MěÚ“, resp. „Služebních vozidel PČR“
1)
2)

§ 14 zákona č. 565/1990., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Komunikace uvedené v čl.3, odst.1, písm. a) až f) jsou na zvláštním povolení k vjezdu souhrnně nazývány „Centrum města“

2) Komunikace s dopravními omezeními jsou označeny DZ IP 25a,b; IP 27a,b nebo B11
s dodatkovou tabulkou.
Vjezdy do těchto zón jsou umožněny
a) vozidlům zásobování pouze v časovém rozmezí uvedeném na dopravním značení
IP 25a,b; IP27a,b
b) vozidlům, kterým bylo Městem Kutná Hora vydáno zvláštní povolení dle čl. 4, odst. 3
c) ostatním vozidlům na dobu maximálně 30 min., po zakoupení parkovacího lístku
v parkovacích automatech u vjezdů do zón nebo pomocí služby „SMS-Parkovné“
(s výjimkou pěších zón a komunikací označených DZ B11 s dodatkovou tabulkou)
Článek 4
Způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení
1) Cena sjednaná podle cenových předpisů za stání vozidel na komunikacích vymezených
v článku 2 se platí dle platného ceníku v době:
pondělí – pátek
07:00 – 17:00 hod
sobota
08:00 – 12:00 hod
Stání mimo uvedenou dobu včetně nedělí a státem uznaných svátků je bezplatné.
Tuto cenu je možné uhradit:
–
zaplacením v parkovacích automatech
–
zakoupením parkovacího průkazu (tzv. žlutá karta)
–
zaplatit prostřednictvím služby „SMS-parkovné“ (postup popsán na parkomatech)
Parkovací průkaz pro motorové vozidlo si může zakoupit právnická nebo fyzická osoba za
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve
vymezené oblasti města Kutné Hory, nebo fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu
nebo nájemní smlouvu na byt ve vymezené oblasti města Kutné Hory. Parkovací průkaz si
může zakoupit také osoba účastnící se prodejních trhů ve vymezené oblasti jako prodejce.
Vymezenou oblastí města Kutné Hory je prostor historického centra města ohraničený ulicemi
Táborskou, Kremnickou, Na Valech, Čs.Legionářů, Štefánikovou, Nádražní, Čáslavskou a
korytem Vrchlice.
Parkovací průkazy vydává Město Kutná Hora, technické oddělení odboru správy majetku,
po předložení dokladů – viz čl. 5, odst. 1. Parkovací průkazy jsou nepřenosné a platí pouze
pro vozidlo, jehož registrační značka je na nich uvedena. Parkovací průkazy jsou vydávány na
celé měsíce nebo trhový den, maximálně na dobu 1 rok a jejich vydání je zpoplatněno.
2) Cena sjednaná podle cenových předpisů za vjezd a stání po dobu max. 30 minut v zóně
s dopravním omezením, vymezené písmeny a) až f) v čl. 3, odst. 1 se platí zaplacením
v parkovacích automatech umístěných u vjezdů do této zóny nebo zaplacením prostřednictvím
služby „SMS-parkovné“ – placeno celoročně včetně víkendů a státem uznaných svátků.

3) Zvláštní povolení k vjezdu a stání ve všech zónách vymezených písmeny a) až h) v čl. 3,
odst. 1 vystaví Město Kutná Hora, technické oddělení odboru správy majetku
a) na dobu maximálně 30 min (tzv. zelená karta) pro vozidla
- fyzických osob majících v zóně trvalé bydliště nebo nájemní smlouvu na byt nebo
vlastnících zde nemovitost
- právnických osob majících v zóně sídlo nebo provozovnu nebo vlastnících zde
nemovitost
b) na dobu nezbytně nutnou, maximálně 15 dnů (tzv. modrá karta), na základě posouzení
odůvodněné žádosti subjektům provádějícím v zóně stavební a rekonstrukční práce.
4) Ve výjimečných odůvodněných případech může být zvláštní povolení vydáno i subjektům,
které v zóně nemají sídlo ani provozovnu. Udělení takových výjimek podléhá schválení
Radou města Kutné Hory. Povolení je vydáváno na dobu nezbytně nutnou, max. na 1 rok.
5) Zaplacení ceny podle odst. 1 a 2 tohoto článku se prokazuje umístěním platného
parkovacího lístku z parkovacího automatu nebo parkovacího průkazu na viditelném místě za
předním sklem vozidla, po celou dobu stání silničního vozidla ve vymezeném prostoru.
Parkovací lístek nebo parkovací průkaz musí být umístěn tak, aby veškeré údaje v něm
uvedené byly čitelné z vnější strany vozidla.
6) Rada Města může rozhodnout v jednotlivých případech o osvobození od placení sjednané
ceny za parkování pro účastníky akcí pořádaných na území města. Rada Města může také
rozhodnout o vydání parkovacího průkazu bezplatně nebo tzv. parkovacího průkazu
univerzálního, tj. bez uvedení RZ vozidla (např. „Návštěva“ aj.).
Článek 5
Podmínky získání a používání parkovacích průkazů
1) Parkovací průkaz pro silniční motorové vozidlo mohou obdržet pouze oprávněné osoby
a) na základě prokázání trvalého pobytu, resp. nájemní smlouvy na byt, předložení
technického průkazu nebo osvědčení o registraci silničního motorového vozidla
a potvrzení o úhradě sjednané ceny za vystavení parkovacího průkazu
b) na základě předložení dokladu o sídle, místě podnikání nebo provozovně, technického
průkazu nebo osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a potvrzení
o úhradě sjednané ceny za vystavení parkovacího průkazu
c) účastníci prodejních trhů na základě potvrzení pořadatele trhů a potvrzení
o úhradě sjednané ceny za vystavení parkovacího průkazu
2) Oprávněná osoba je povinna před vydáním parkovacího průkazu zaplatit sjednanou cenu.
3) Vydáváním parkovacích průkazů je pověřen odbor správy majetku města Kutná Hora.
4) Parkovací průkazy jsou vydávány na celé kalendářní měsíce nebo trhový den, nejdéle však
na jeden kalendářní rok. Měsíční platba je stanovena ve výši 1/12 roční sazby.
5) Parkovací průkaz může být oprávněně použit pouze pro jedno z nejvýše dvou vozidel,
jejichž registrační značky jsou na průkazu uvedeny.

6) Druhý, případně další parkovací průkaz vystavený jedné oprávněné osobě, bude
zpoplatněn dvojnásobkem příslušné sazby.

Článek 6
Sankce
Porušení tohoto nařízení se posuzuje podle zákona o přestupcích.

Článek 7
Zrušovací a přechodná ustanovení
1) Ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení se ruší Nařízení Města Kutná Hora č. 1/2011,
o placeném stání silničních motorových vozidel ve vymezené oblasti města Kutné Hory.
2) Parkovací průkazy a povolení k vjezdu a krátkodobému stání, vydané před účinností tohoto
nařízení, zůstávají v platnosti po dobu, na níž byly vydány.
Článek 8
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení.

……………………………..
RNDr. Ivo Šanc, CSc.
starosta

..………………………….
………………………………
Ing. Jiří Franc
Koubský
místostarosta
stostarosta

Karel
mí

Ceník
za využívání místních komunikací pro placené stání vozidel dle Nařízení
Města Kutné Hory č. 5/2011
Rada města Kutné Hory na svém zasedání dne 21.12.2011 schválila usnesením č. 1078/11
následující ceny za využívání místních komunikací pro placené stání vozidel dle
Nařízení Města Kutné Hory č. 5/2011:
1) Parkovací automaty:
- do 1 hodiny
- za každou další hodinu
- celý den (07:00 – 17:00 hod)
- držitelé průkazů ZTP a ZTP-P
- parkoviště „U Kapličky“ (celý den)

10,- Kč/ 0,5 €
20,- Kč/ 1,- €
100,- Kč/ 5,- €
bezplatně
20,- Kč/ 1,- €

- vjezd a stání v centru města (max. 30 min.) 10,- Kč/ 0,5 €
2) Parkovací průkazy pro oprávněné osoby:
a) fyzické osoby
- 1 200,- Kč/rok za 1.vozidlo
- 2 400,- Kč/rok za 2. a každé další vozidlo
b) právnické osoby
- 3 600,- Kč/rok za 1.vozidlo
- 7 200,- Kč/rok za 2. a každé další vozidlo
c) účastníci trhů – prodejci
- 10,- Kč/trhový den za jedno vozidlo

15,- Kč (SMS-parkovné)
25,- Kč (SMS-parkovné)
120,- Kč (SMS-parkovné)
25,- Kč (SMS-parkovné)
15,- Kč (SMS-parkovné)

