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Rada města Moravská Třebová se na svém zasedání dne 30.01.2023 usnesením č. 

238/R/300123 usnesla vydat na základě ustanovení § 23 odst. 1 a odst. 3 zákona 

č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a v souladu s § 11 a § 

102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění, toto nařízení: 

Čl. 1 

Předmět úpravy 

(1) Tímto nařízením se vymezují oblasti města Moravská Třebová, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu v souladu se zvláštním předpisem1) 

k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovým 

předpisem2) a stanovenou v ceníku vydaném radou města 

a) k stání více než tříkolového motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, 

nejvýše však na dobu 24 hodin. Tyto místní komunikace nebo jejich úseky jsou uvedeny 

v příloze č. 1 k tomuto nařízení, 

b) k stání více než tříkolového silničního motorového vozidla provozovaného právnickou 

nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu 3), která 

má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti obce, nebo k stání více než tříkolového 

silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je 

vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti obce nebo k stání více než tříkolových 

silničních motorových vozidel stanovených v nařízení obce. Tyto místní komunikace nebo 

jejich úseky jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení 

(dále jen „zpoplatněné parkování“).  

Čl. 2 

Placení sjednané ceny 

(1) Sjednaná cena se platí při zpoplatněném parkování podle článku 1 tohoto nařízení 

následujícím způsobem: 

a) prostřednictvím parkovacího automatu zakoupením parkovacího lístku, nebo 

b) úhradou pomocí elektronické platby v mobilní/webové aplikaci (dále jen „aplikace“) se 

zavedením registrační značky vozidla v aplikaci, nebo 

c) zakoupením parkovací karty v Občanském informačním centru Moravská Třebová. 

(2) Zpoplatněné parkování je na místech označených příslušnými dopravními značkami 
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ve dnech pondělí až pátek od 7:00 hod. do 17:00 hod. a v sobotu od 7:00 hod. do 12:00 

hod.   

(3) Zaplacením sjednané ceny nevzniká nárok na konkrétní parkovací místo, ani držitel 

(kupující) nemá zaručené právo stání na jakémkoliv parkovacím místě.  

(4) Výše ceny za parkovací lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu, 

cena při platbě pomocí aplikace, výše ceny a druh parkovací karty, oprávněnost pořízení 

karty, výčet předkládaných dokladů k nákupu karty a další podmínky její platnosti, jsou 

uvedeny v platném ceníku. 

Čl. 3 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

(1) Zaplacení sjednané ceny se při zpoplatněném parkování podle článku 1 tohoto 

nařízení prokazuje: 

a) platným parkovacím lístkem vydaným parkovacím automatem, kdy skutečná doba 

zpoplatněného parkování nesmí přesáhnout dobu zaplacenou a vyznačenou na 

parkovacím lístku, který musí být po celou dobu stání vozidla umístěn na viditelném místě 

za předním sklem tak, aby byly veškeré údaje čitelné z vnějšku vozidla; pokud není 

možno takto doklad umístit, je řidič povinen tento doklad mít u sebe a předložit jej na 

požádání strážníkovi městské policie nebo příslušníku Policie ČR, nebo 

b) potvrzením o zavedení registrační značky vozidla dle aplikace, nebo 

c) platnou parkovací kartou, která musí být po celou dobu parkování vozidla umístěna na 

viditelném místě za předním sklem tak, aby byly veškeré údaje čitelné z vnějšku vozidla. 

Čl. 4 

Kontrola 

Dohled nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení rady města vykonávají strážníci 

Městské policie města Moravská Třebová 4). 

Čl. 5 

Sankce 

Porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení rady města bude postihováno podle 

zvláštních předpisů 4), 5), 6). 
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Čl. 6 

Zrušovací ustanovení 

Tímto nařízením se ruší nařízení Rady města Moravská Třebová č. 3/2022, o vymezení 

místních komunikací nebo jejich úseků ve městě Moravská Třebová, které lze užít ke 

stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

ze dne 21.11.2022. 

Čl. 7 

Účinnost 

Toto nařízení Rady města Moravská Třebová nabývá účinnosti dnem 01.03.2023. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění 

2) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění 

3) zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném 

znění 

4) zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 

5) zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění 

6) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

 

 

 

 

Ing. Pavel Charvát, v.r. 

starosta 

 

 

Mgr. Václav Dokoupil, v.r.  Ing. Miloš Mička, v.r. 

místostarosta  místostarosta 
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 1/2023 elektronicky  vedoucí OKST 
\\merkur\data\ZASTUPITELSTVO\Vyhlasky_a_n

arizeni_mesta\Platne 

 
 1/2023 – výtisk 1 papír  vedoucí OKST registr vyhlášek a nařízení města 

       

       

       

 

  

file://///merkur/data/ZASTUPITELSTVO/Vyhlasky_a_narizeni_mesta/Platne
file://///merkur/data/ZASTUPITELSTVO/Vyhlasky_a_narizeni_mesta/Platne
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Příloha č. 1 

Vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s 

cenovými předpisy 

Část 

obce 

Místní 

komunikace 

(ulice, náměstí) 

Stručný popis vymezující místní 

komunikaci  

nebo její úsek 

Zpoplatněné 

parkování pro: 

MT 

město 
Bránská 

Pravá strana jednosměrné 

komunikace od nám. T. G. Masaryka 

Pouze držitel 

karty 

MT 

město 
Cechovní Není vymezeno parkování --- 

MT 

město 
Cihlářova Pěší zóna, není vymezeno parkování --- 

MT 

město 
ČSA Není vymezeno parkování --- 

MT 

město 
Farní 

Není vymezeno parkování,  

Obousměrný provoz  
--- 

MT 

město 
Hvězdní 

V uličce proti domu č. 150/2 v úseku 

10 m 

V zadních traktech domů mezi ul. 

Hvězdní a ul. Cihlářovou 

Pouze držitel 

karty 

MT 

město 
Jevíčská Zámecké parkoviště 

Parkovací lístek 

Elektronická 

platba 

Držitel karty 

MT 

město 

Kostelní 

náměstí 
Kolmé stání za radnicí a u kostela 

Pouze držitel 

karty 

MT 

město 
Krátká 

Pravá strana jednosměrné 

komunikace  

od ul. ČS armády po ul. Zámeckou 

Pouze držitel 

karty 

MT 

město 
Marxova 

Podél domu č. 138/25 v úseku 10 m  

V úseku mezi ul. Hvězdní a ul. 

Pivovarskou 

Pouze držitel 

karty 
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MT 

město 

náměstí T. G. 

Masaryka 
Celá oblast náměstí T. G. Masaryka 

Parkovací lístek 

Elektronická 

platba 

Držitel karty 

MT 

město 

náměstí T. G. 

Masaryka 

V zadních traktech domů mezi ul. 

ČSA, Ztracená, Cechovní a nám. T. G. 

Masaryka 

Pouze držitel 

karty 

MT 

město 
Pivovarská 

Parkoviště v zadních traktech domů 

mezi ul. Pivovarskou a ul. Hvězdní 

Pouze držitel 

karty 

MT 

město 
Poštovní Není vymezeno parkování --- 

MT 

město 
Stará Parkoviště 

Pouze držitel 

karty 

MT 

město 
Tichá Není vymezeno parkování --- 

MT 

město 

Zámecké 

náměstí 
Není vymezeno parkování --- 

MT 

město 
Zámecká 

Pravá strana jednosměrné 

komunikace od domu č. 89/3 po ul. 

Krátkou 

Pravá strana jednosměrné 

komunikace od ul. Poštovní po 

Zámecké náměstí 

Pouze držitel 

karty 

MT 

město 
Ztracená 

Pravá strana jednosměrné 

komunikace od domu ČSA č. 100/5 po 

ul. Cechovní 

Levá strana jednosměrné komunikace 

od ul. Cechovní po ul. Tichou 

Pouze držitel 

karty 

 

 


