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O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ ŠUMPERKU 
 
Rada města Šumperka se na svém zasedání dne 10. 5. 2007 usnesením č. 705/07 usnesla vydat        
v souladu s ustanoveními § 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Pro účely organizování dopravy na území obce a parkování v městském centru a přilehlých oblastech, 
s ohledem na zajištění maximálního využití parkovacích kapacit se upravuje tímto nařízením stání 
silničních motorových vozidel1) (dále jen vozidel)  na dobu časově omezenou na parkovištích 
placeného parkování na vybraných místních komunikacích2) města Šumperka za cenu  sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy3) dle článku 2 tohoto nařízení. 
 

Čl. 2 
Místní a časové vymezení 

 
Rada města Šumperka určuje přílohou tohoto nařízení : 
• vybrané úseky místních komunikací  vymezené dopravními značkami4), které zahrnují parkovací 

stání na parkovištích placeného parkování,  
• časové omezení (dobu zpoplatnění) pro  stání vozidel 

 
na parkovištích placeného parkování,  

• fyzické osoby, které mají nárok na slevu při zakoupení  parkovací karty.  
 

Čl. 3 
Výklad pojmů 

 
1. Parkování je  používání části pozemní komunikace k umístění vozidla. Stání5) je uvedení vozidla 

do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení, tedy stáním se rozumí rovněž parkování. 
 
2. Provozovatelem6) silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se 

rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České  
republice nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která vlastním jménem provozuje 
silniční vozidlo a je současně vlastníkem silničního vozidla a nebo je vlastníkem silničního vozidla 
oprávněna k provozování silničního vozidla. 

 
Čl. 4 

Povinnosti řidiče 
 
Řidič7),  který parkuje vozidlo na parkovištích placeného parkování je v době zpoplatnění povinen 
zaplatit stanovenou cenu. Dokladem o zaplacení je platný parkovací lístek nebo platná  parkovací 
karta města Šumperka. Platným parkovacím lístkem, nebo platnou parkovací kartou se rozumí časově 
a místně příslušný doklad. Tento doklad musí řidič umístit na viditelném místě za předním sklem 
vozidla tak, aby bylo možno jeho platnost ověřit přečtením bez nutnosti otevření vozidla a vyjmutí 
dokladu.  
Řidič si zakoupí parkovací lístek v parkovacím automatu nebo parkovací kartu u Městské policie  
Šumperk. Parkovací lístek  je přenosný, na lístku je uvedena doba platnosti.  
Na zakoupení parkovací karty mají nárok všechny fyzické a právnické osoby. Parkovací karta je 
přenosná, na kartě je uvedena doba platnosti. 
 

Čl. 5 
Obecná ustanovení 

 
1. Ustanovení tohoto nařízení neplatí  na vybraných  úsecích  místních komunikací,  které zahrnují 

parkovací stání na parkovištích placeného parkování při výkonu služby pro  vozidla vybavená 
zařízením k odstraňování havárií, pro vozidla provádějící likvidaci živelných pohrom a jejich 
následků,   pro  vozidla   Policie   ČR,   Městské   policie   Šumperk,  Městského  úřadu  Šumperk,  
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zdravotnické služby při zásahu a pro vozidla provádějící údržbu komunikací a jejich příslušenství a 
svoz TDO. Dále pak neplatí pro vozidla účastníků svateb při parkování na nám. Míru a vozidla 
účastníků svateb a pohřbů při parkovaní na Kostelním náměstí. Řidiči výše uvedených vozidel jsou 
povinni použití parkovacího místa pro tuto činnost na požádání věrohodně doložit. Ustanovení 
tohoto nařízení  neplatí pro jednostopá motorová vozidla. Ustanovení tohoto nařízení neplatí pro 
osoby mající nárok na speciální označení vozidla O18)

. Ustanovení tohoto nařízení neplatí pro 
vozidlo parkující na trvale vymezeném parkovacím  místě označeném dopravním značením. 

 
2. Fyzické osoby, které jsou provozovateli vozidla o  maximální přípustné hmotnosti  nepřevyšující  

3 500  kg  mohou při žádosti o prodej parkovací karty pro parkování tohoto vozidla požádat 
o poskytnutí slevy ze stanovené ceny. Platnost parkovací karty, u které byla při prodeji poskytnuta 
sleva je omezena pro určené vozidlo a místně příslušná parkoviště. Na kartě je uvedena doba 
platnosti, registrační značka vozidla a parkoviště, kde lze tuto kartu použít jako doklad o zaplacení 
ceny za parkování.  Slevu lze fyzické osobě poskytnout pro parkování jednoho vozidla. Podmínkou 
pro poskytnutí slevy je dále prokázání místa  trvalého pobytu, povoleného pobytu nebo nájmu 
bytu9) v oblasti uvedené v příloze tohoto nařízení. 

 
Čl. 6 

Sankce 
 

Porušení povinností uložených ustanoveními tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek dle 
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Čl. 7 
Výjimky 

 
Rada města Šumperka může svým usnesením udělit výjimku z ustanovení tohoto nařízení. 

 
Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 
 

Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení  č. 2/2003, o placeném parkování ve městě 
Šumperku, které bylo schváleno dne 17. 7. 2003 a nabylo účinnosti dnem 1. 8. 2003. 
 

Čl. 9 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2007. 
 

 
Mgr. Zdeněk Brož v.r.               Ing. Marek Zapletal v.r. 

                      starosta            místostarosta 
 

1) § 2 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů 

2) § 6  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
3) § 3  zákona  č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
4) § 62  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
5) § 2 písm. n)  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
6) § 2 odst. 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů 
7) § 2 písm. d)  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
8) příloha č. 7 vyhlášky MD ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a 

řízení provozu na pozemních komunikacích 
9) § 685  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Stanovení doby zpoplatnění parkování a vybraných úseků místních komunikací, které 
zahrnují parkovací stání na parkovištích placeného parkování a fyzických  osob, které mají 

nárok na slevu při zakoupení parkovací karty. 

 
Vybrané úseky místních komunikací, které v úseku vymezeném dopravním značením, zahrnují 
parkovací stání na parkovištích placeného parkování:   

  

Doba zpoplatnění  parkování je určena v pondělí až pátek v uvedený čas. 
 
 

Ulice Úsek Čas zpoplatnění 

8. května Mezi křižovatkami 17. listopadu – Rooseveltova 8.00 - 18.00 hodin 
Dr. E. Beneše Mezi křižovatkami Fialova - nám. Masarykovo 8.00 - 18.00 hodin 
Fialova Mezi křižovatkami Jeremenkova – Hlavní třída 8.00 - 18.00 hodin 
Gen. Svobody Mezi křižovatkami Langrova – Mazalova 8.00 - 18.00 hodin 
Hanácká Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
Husitská Mezi křižovatkami K. H. Máchy  - Revoluční 8.00 - 18.00 hodin 
Kladská Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
Komenského Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
Kostelní nám. Plošně 9.30 - 17.00 hodin 
Langrova Mezi křižovatkami gen. Svobody  - nám. Republiky 8.00 - 18.00 hodin 
Langrova Parkoviště u hotelu HANSA 8.00 - 18.00 hodin 
M.R. Štefánika Mezi křižovatkami Slovanská - Dr. E. Beneše 8.00 - 18.00 hodin 
Na hradbách Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
nám. Republiky Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
nám. Svobody Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
náměstí Míru Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
Polská Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
Radniční Parkoviště přilehlé ulici Starobranská  8.00 - 18.00 hodin 
Radniční Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
Sadová Plošně 8.00 - 18.00 hodin 
Terezínská Mezi křižovatkami Kozinova – Puškinova 8.00 - 18.00 hodin 

 
 
Cena  parkovací karty za stání vozidel

 
na parkovištích placeného parkování je pro jedno vozidlo 

stanovena za 12 měsíců, nebo pro kratší časové období (minimálně však 1 měsíc) v poměrné výši.  
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Nárok na slevu při zakoupení parkovací karty mají fyzické osoby, které jsou provozovateli vozidla 
o maximální přípustné hmotnosti  nepřevyšující  3 500  kg  a prokáží trvalý pobyt, povolený pobyt 
nebo nájem bytu  v části města:  

 
Ulice Úsek 
8. května mezi křižovatkami 17. listopadu – Rooseveltova 
Bulharská Plošně 
Černohorská Plošně 
Dr. E. Beneše mezi křižovatkami Fialova - nám. Masarykovo 
Fialova mezi křižovatkami Jeremenkova – Hlavní třída 
Gen. Svobody do č. 22 
Hanácká Plošně 
Hlavní třída Plošně 
Husitská mezi křižovatkami K. H. Máchy  - Revoluční 
Kladská Plošně 
Komenského Plošně 
Kostelní nám. Plošně 
Kozinova Plošně 
Krátká Plošně 
Langrova mezi křižovatkami gen. Svobody  - Temenická 
Lužickosrbská Plošně 
M.R. Štefánika mezi křižovatkami Slovanská - Dr. E. Beneše 
Na hradbách Plošně 
nám. Republiky Plošně 
nám. Svobody Plošně 
náměstí Míru Plošně 
Polská Plošně 
Puškinova mezi křižovatkami Hlavní třída  - Terezínská 
Radniční Plošně 
Sadová Plošně 
Slovanská od č. 10 
Starobranská Plošně 
Terezínská Plošně 
Úzká Plošně 
Valašská Plošně 
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Usnesení Rady města Šumperka ze dne 10. května 2007 
 

706/07 Stanovení ceny za stání vozidel na parkovištích placeného parkování 

schvaluje 
cenu za stání vozidel na parkovištích placeného parkování v návaznosti na 
nařízení Města Šumperka č. 2/2007, o placeném parkování ve městě Šumperku 
takto: 
 
Cena parkovacího lístku za stání silničních motorových vozidel

 
na veřejných 

parkovištích placeného parkování  pro jedno vozidlo:   
  

Ulice Úsek Cena park. lístku 
8. května Mezi křižovatkami 17. listopadu – Rooseveltova 10,- Kč za 1 hodinu 
Dr. E. Beneše Mezi křižovatkami Fialova - nám. Masarykovo 10,- Kč za 1 hodinu 
Fialova Mezi křižovatkami Jeremenkova – Hlavní třída 10,- Kč za 1 hodinu 
Gen. Svobody Mezi křižovatkami Langrova – Mazalova 10,- Kč za 1 hodinu 
Husitská Mezi křižovatkami K. H. Máchy  - Revoluční 10,- Kč za 1 hodinu 
Kladská Plošně 15,- Kč za 1 hodinu 
Langrova Mezi křižovatkami gen. Svobody  - nám. Republiky 10,- Kč za 1 hodinu 
Langrova Parkoviště u hotelu HANSA 10,- Kč za 1 hodinu 
M.R. Štefánika Mezi křižovatkami Slovanská - Dr. E. Beneše 10,- Kč za 1 hodinu 
nám. Republiky Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
nám. Svobody Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Radniční Parkoviště přilehlé ulici Starobranská  15,- Kč za 1 hodinu 
Terezínská Mezi křižovatkami Kozinova – Puškinova 10,- Kč za 1 hodinu 
náměstí Míru Plošně 15,- Kč za 1 hodinu 
Komenského Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Polská Plošně 15,- Kč za 1 hodinu 
Hanácká Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Kostelní nám. Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Na hradbách Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Radniční Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 
Sadová Plošně 10,- Kč za 1 hodinu 

 
Cena  parkovací karty za stání vozidel

 
na parkovištích placeného parkování je pro 

jedno vozidlo stanovena ve výši 4800,- Kč za 12 měsíců, nebo pro kratší časové 
období (minimálně však 1 měsíc) v poměrné výši.  
 
Cena parkovací karty za stání vozidel

 
na parkovištích placeného parkování je pro 

fyzické osoby, které mají nárok na poskytnutí slevy, stanovena pro jedno vozidlo  
ve výši 800,- Kč za 12 měsíců, nebo pro kratší časové období (minimálně však 1 
měsíc) v poměrné výši.  
 

Termín: 1.6.2007 
       Zodpovídá: Ing. Novotný 
         Ing. Šperlich 

 


