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NAŘÍZENÍ Č. 12/2020, 

KTERÝM SE VYMEZUJÍ OBLASTI MĚSTA ŠUMPERKA, VE KTERÝCH LZE MÍSTNÍ 
KOMUNIKACE NEBO JEJICH URČENÉ ÚSEKY UŽÍT ZA CENU SJEDNANOU V SOULADU 

S CENOVÝMI PŘEDPISY 
 
Rada města Šumperka se na své schůzi dne 17.12.2020 usnesením č. 2563/20 usnesla vydat v souladu 
s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), 
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), toto nařízení: 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Tímto nařízením se pro účely organizování dopravy na území města Šumperka (dále jen město) vymezují 
oblasti města, ve kterých lze v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona o pozemních 
komunikacích, místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 
a) k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 

hodin, 
b) k stání silničního motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg. 
 

Čl. 2 
Vymezení základních pojmů 

Pro účely tohoto nařízení mají níže uvedené pojmy tento význam: 
a) parkování je užití části pozemní komunikace ke stání vozidla1. Stání vozidla je uvedení vozidla do klidu 

nad dobu dovolenou pro zastavení; 
b) místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě 

na území obce2; 
c) parkovací lístek je dokladem o zaplacení sjednané ceny za parkování na časově omezenou dobu, 

maximálně 24 hodin. Parkovací lístek je možno zakoupit v parkovacím automatu, prostřednictvím SMS 
nebo mobilní aplikace, dle návodu k jejich použití; 

d) parkovací karta je karta vystavená na určité časové období. Tato karta umožňuje parkování vozidla 
konkrétní registrační značky na vymezených místních komunikací nebo jejich určených úsecích, které 
jsou na kartě uvedeny. Karty jsou vydávány fyzickým osobám, které jsou vlastníky nebo provozovateli 
vozidla a mají trvalý pobyt ve vymezené oblasti. Fyzické osobě může být pro určité časové období vydána 
pouze jedna parkovací karta. Parkovací karty vydává Městská policie Šumperk; 

e) parkovací karta přenosná je karta vystavená na určité časové období a umožňuje parkování vozidla 
na všech vymezených místních komunikací nebo jejich úsecích, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto 
nařízení.  Parkovací karty přenosné vydává Městská policie Šumperk. 

 
Čl. 3 

Vymezené oblasti 

Oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy3: 
a) k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 

hodin, 
b) k stání silničního motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg, 
a doba zpoplatnění vymezených místních komunikací nebo jejich určených úseků jsou uvedeny v příloze č. 1 
k tomuto nařízení.  

Místa (vymezené části města) trvalého pobytu fyzických osob, které mohou žádat o vydání parkovací karty, 
jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 

Čl. 4 
Způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího zaplacení 

1. Placení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se za stání silničního motorového vozidla 
v případech uvedených v článku 3. písm. a) tohoto nařízení provádí zakoupením parkovacího lístku ihned 
po započetí stání. 
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2. Placení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se za stání silničního motorového vozidla ve městě 
v případech uvedených v článku 3. písm. b) tohoto nařízení provádí zakoupením parkovací karty nebo 
přenosné parkovací karty před započetím prvního stání. 

3. Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje parkovacím lístkem, parkovací 
kartou nebo přenosnou parkovacím kartou. Parkovací lístek, parkovací karta nebo přenosná parkovací 
karta musí být po celou dobu stání vozidla umístěny za předním sklem automobilu, musí být plně viditelné 
a nesmí být ani částečně zakryty tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty; musí být 
umístěny lícovou stranou obsahující identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby jejich text byl 
snadno čitelný při pohledu zvenku. V případě využití elektronické platby přes SMS nebo mobilní aplikaci 
je tato transakce evidována v systému. Plátce obdrží potvrzení do svého komunikačního zařízení. Platba 
zakoupením SMS nebo elektronického parkovacího lístku je vázána na registrační značku 
zaparkovaného vozidla. 

Čl. 5 
Obecná ustanovení 

Ustanovení tohoto nařízení neplatí pro vozidla vybavená zařízením k odstraňování havárií při výkonu služby, 
pro vozidla provádějící likvidaci živelných pohrom a jejich následků, pro vozidla Policie ČR, Městské policie 
Šumperk, Městského úřadu Šumperk, 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 parkování na Kostelním náměstí. Ustanovení tohoto 
nařízení neplatí pro jednostopá motorová vozidla a vozidla označená parkovacím průkazem4. 
 

Čl. 6 
Dohled a sankce 

Dohled nad dodržováním ustanovení tohoto nařízení vykonávají zákonem pověřené orgány. Na porušení 
povinností uložených ustanoveními tohoto nařízení se vztahují zvláštní právní předpisy5. 
 

Čl. 8 
Zrušovací ustanovení a účinnost 

1. Zrušuje se nařízení č. 6/2009, o placeném parkování ve městě Šumperku. 

2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.02.2021. 
 
 
 
 Ing. Marta Novotná Ing. Jakub Jirgl 
 1. místostarostka 2. místostarosta 
 
 
 
 

1 § 2 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

2 § 6 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
3 zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
4 § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
5 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích 
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Stanovení vybraných úseků místních komunikací, které zahrnují 
zpoplatněná parkovací stání a doba zpoplatnění parkování

Vybrané úseky místních komunikací, které v části vymezené dopravním značením, zahrnují zpoplatněná 
parkovací stání. 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

Husitská Mezi křižovatkami K. H. Máchy  - Revoluční 8.00 - 18.00 hodin

Kladská Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Langrova Mezi křižovatkami gen. Svobody  - nám. Republiky 8.00 - 18.00 hodin

Langrova Parkoviště přilehlé k hotelu 8.00 - 18.00 hodin

M.R. Štefánika Mezi křižovatkami Slovanská - Dr. E. Beneše 8.00 - 18.00 hodin

nám. Republiky Plošně 8.00 - 18.00 hodin

nám. Svobody Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Radniční Parkoviště přilehlé ulici Starobranská 8.00 - 18.00 hodin

Terezínská Mezi křižovatkami Kozinova – Puškinova 8.00 - 18.00 hodin

náměstí Míru Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Komenského Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Polská Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Hanácká Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Kostelní nám. Plošně 9.30 - 17.00 hodin

Na Hradbách Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Radniční Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Sadová Plošně 8.00 - 18.00 hodin

Revoluční U zábavního a gastronomického centra 8.00 - 18.00 hodin

Místa (vymezené části města) trvalého pobytu fyzických osob, které mohou žádat o vydání parkovací karty

Fyzické osoby při žádosti o vydání parkovací karty prokáží platný trvalý pobyt, trvalý pobyt cizince nebo trvalý 
pobyt občana EU ve vymezené části města:

Ulice Úsek

8. května mezi křižovatkami 17. listopadu – Rooseveltova

Dr. E. Beneše mezi křižovatkami Fialova - nám. Masarykovo

Čajkovského 2 - 14a

Fialova mezi křižovatkami Jeremenkova – Hlavní třída

Gen. Svobody do č. 22

Hlavní třída Plošně

Husitská mezi křižovatkami K. H. Máchy  - Revoluční

Kozinova Plošně

Krátká Plošně

Langrova mezi křižovatkami gen. Svobody  - Temenická

M.R. Štefánika mezi křižovatkami Slovanská - Dr. E. Beneše

nám. Republiky Plošně
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nám. Svobody Plošně

Puškinova mezi křižovatkami Hlavní třída  - Terezínská

Slovanská od č. 10

Terezínská Plošně

Komenského Plošně

Černohorská Plošně

Hanácká Plošně

Kladská Plošně

Kostelní nám. Plošně

Lužickosrbská Plošně

Na Hradbách Plošně

náměstí Míru Plošně, mimo č. 364/1

Polská Plošně

Radniční Plošně

Sadová Plošně

Starobranská Plošně

Úzká Plošně

Valašská Plošně

Bulharská Plošně

Ztracená Plošně

Parkovací karty a přenosné parkovací karty jsou vydávány maximálně na 12 měsíců, nebo pro kratší časové 
období, minimálně však 1 měsíc.
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