
 

 

Město Strakonice 
Rada města Strakonice 

 
NAŘÍZENÍ  MĚSTA  STRAKONICE 

č. 5/2020  
  

kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenou 

 
Rada města Strakonice se na svém jednání dne 22.7.2020 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 ustanoveními §11 a §102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění, toto nařízení:  
 

 

Čl. I 
Vymezení oblastí města 

1) Oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1): 

a) k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 

hodin jsou: 
parkoviště u kina Oko na parc. č. 847 v k.ú. Nové Strakonice 

parkoviště před Priorem na parc.č.726/16, 726/4/ a 726/18 vše k.ú. Nové Strakonice 
parkoviště na  Velkém náměstí  na  parc. č.  1288/3,  1320/5,  1267/3,  1320/3  vše                         

k.ú. Strakonice, 
parkoviště v ulici U Sv. Markéty na parc. č. 80 a 1339/1 vše k.ú. Strakonice 

parkoviště v ulici Podskalská na parc. č. 1330/2 v k.ú.  Strakonice, 

parkoviště na  Palackého náměstí  a v  ulici U Sv. Markéty na parc. č. 1334/1 a 1333/3 vše k.ú. 
Strakonice, 

parkoviště pod nemocnicí na parc. č. 1315/1 k.ú. Strakonice, 
parkoviště Na Dubovci na parc.č.491/1, 491/4 vše k.ú. Nové Strakonice, 

parkoviště Pod Hradem na parc.č.6/1 k.ú. Nové Strakonice 

parkoviště před finančním úřadem na parc.č.1494/4 k.ú. Strakonice 
parkoviště ulice Na Ohradě na parc.č. 679/3, 679/11, 679/12, 679/13 vše k.ú. Nové Strakonice 

parkoviště proti hotelu Švanda Dudák v ulici Bezděkovská na parc.č. 726/1 k.ú. Nové Strakonice 
parkoviště za poštou v ulici Lázeňská na parc.č. 1620, stav.p. 144/1, 1619/1 a 1487                    

vše k.ú. Strakonice 

Časové  rozmezí  pro  uplatňování  poplatku  za  parkování  ve  vymezených  úsecích  je  
stanoveno ve dnech: 

Parkoviště u hotelu Švandy Dudák  
Pondělí - pátek od 8.00 hod. do 16.00 hod.  

Všechny ostatní parkoviště: 
Pondělí - pátek od 8.00 hod. do 18.00 hod.  

Sobota od 8.00 hod. do 12.00 hod. 

b) k dlouhodobému stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou 
osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu 2), která má sídlo nebo 

provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, 
která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města, jsou vymezeny totožně s vymezením 

oblastí v odst.1) písm. a) tohoto článku.  

   Časové rozmezí je stanoveno na jeden rok. 
2)  Ve vymezených úsecích dle odst. l) lze užívat místní komunikace ke stání motorových vozidel na 

časově omezenou dobu za poplatek stanovený v ceníku za stání silničních motorových vozidel na 
místních komunikacích. 

 
1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění 
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění 



 

 

3) V prostoru parkoviště na Velkém náměstí a v prostoru Palackého náměstí mohou zásobovací 

automobily provádět zásobování provozoven z přiléhající části chodníku. 

4) V  prostoru parkoviště na Velkém náměstí před budovou Městského úřadu Strakonice mohou 
účastníci svatebních obřadů, které se konají na Městském úřadu Strakonice, po dobu trvání těchto 

obřadů parkovat bezplatně.  
 

Čl. II 

Placení sjednané ceny 

1) Sjednaná cena se platí: 

a) v případech uvedených v čl. 1, odst. 1), písm. a) tohoto nařízení prostřednictvím parkovacího 
automatu nebo online prostřednictvím internetu, 

b) v případě uvedeném v čl.1, odst. 1, písm. b) tohoto nařízení zakoupením parkovací karty na dobu 

jednoho roku, kterou po zaplacení sjednané ceny vydá Městský úřad Strakonice. 
2) Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku nebo parkovací karty 

po celou dobu stání silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla, 
tak aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu 

uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe. Řidiči jsou povinni si vyzvednout 
v parkovacím automatu a řádně umístit parkovací lístek i na první ½ hodinu, která je zdarma (viz 

Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích). 

 

Čl. III 

Sankce 

1)  Jakékoli jednání v rozporu s tímto nařízením bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek. 

2)   Pro ukládání sankcí budou užity zvláštní právní předpisy.  

 

Čl. IV 

Závěrečná ustanovení 

1) Dozor a výkon nad dodržováním nařízení  provádí  pověřené osoby.  

2) Dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se ruší nařízení města Strakonice č. 1/2019                                         
o místní úpravě silničního  provozu ve městě Strakonice.  

 

 
Čl. V 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.9.2020 

 

 
Mgr. Břetislav Hrdlička 

starosta 
 

 

ing. Rudolf Oberfalcer 
místostarosta 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

Rada města Strakonice na svém jednání dne 22.7.2020 schválila svým usnesením                                               

č. 711/2020 

 
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích 

 
a) v oblastech dle Čl. I, odst. 1, písm. a) nařízení města Strakonice č. 5/2020 

 

Výše poplatku: 
První ½ hodina zdarma 

Placený tarif 10,- Kč / 1 hod. 
Každá další hodina 20,- Kč / 1 hod. 

Min. tarif 5,- Kč 

 
 

b) v oblastech dle Čl. I,  odst. 1, písm. b) nařízení města Strakonice č. 5/2020   
 

I. Pro fyzické osoby s místem trvalého pobytu v oblasti parkoviště s parkovacími automaty se 
stanovuje poplatek ve výši 3.000,- Kč/rok/automobil, kromě parkoviště v ul. U Sv. Markéty, kde se 

stanovuje poplatek ve výši 100,- Kč/rok/automobil. 

 
II. Pro právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání podle zvláštního právního předpisu 1), 

které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města s parkovacími automaty se stanovuje 
poplatek za parkování takto: 

parkoviště u kina Oko 3.000,- Kč/rok/automobil, 

parkoviště před Priorem 3.000,- Kč/rok/automobil, 
parkoviště na Velkém náměstí 20.000,- Kč/rok/automobil, 

parkoviště v ul.U Sv. Markéty 3.000,- Kč/rok/automobil, 
parkoviště v ulici Podskalská 3.000,- Kč/rok/automobil, 

parkoviště na Palackého náměstí 20.000,- Kč/rok/automobil, 
parkoviště pod nemocnicí 3.000,- Kč/rok/automobil. 

parkoviště Na Dubovci 3.000,- Kč/rok/automobil. 

parkoviště Pod Hradem 3.000,- Kč/rok/automobil. 
parkoviště u finančního úřadu 3.000,- Kč/rok/automobil, 

parkoviště ulice Na Ohradě 3.000,- Kč/rok/automobil, 
parkoviště ulice proti hotelu Švanda Dudák v ulici Bezděkovská 3.000,- Kč/rok/automobil, 

parkoviště za poštou v ulici Lázeňská 3.000,- Kč/rok/automobil. 

 
III. Majitelům vozidel s označením O1, kteří jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, se umožňuje parkování 

ve vymezených zónách s parkovacími automaty zdarma. 
 

 

___________________________________________________________________________ 
1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění 

 
 

Tento ceník nahrazuje a ruší ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích 
schválený Radou města Strakonice pod číslem usnesení 6555/2019 ze dne 21.8.2019. 

 


