Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2021
o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému
stání motorových vozidel

Rada města Ústí nad Labem se usnesla dne 8. 2. 2021 vydat dle §11 a §102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků, a dle §23 odst. 1 písm. a) a c)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, toto nařízení:

Článek 1
Tímto nařízením se vymezují:
1. Místní komunikace nebo jejich úseky v Ústí nad Labem, které lze v souladu s ustanovením
§23 odst. 1 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn
a doplňků, užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního
motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin. Tyto místní
komunikace nebo jejich úseky jsou uvedeny v příloze číslo 1 k tomuto nařízení.
2. Místní komunikace nebo jejich úseky v Ústí nad Labem, na nichž je v souladu s
ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích povoleno stání
silničních motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého pobytu nebo které jsou
vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového
vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle
zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Ústí nad
Labem, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Tyto místní komunikace nebo
jejich úseky jsou uvedeny v příloze číslo 2 k tomuto nařízení.

Článek 2
Způsob placení sjednané ceny
1. Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy se platí při stání silničního motorového
vozidla podle čl. 1 tohoto nařízení následujícím způsobem:
a. v parkovacím automatu, kdy skutečná doba stání musí odpovídat době zaplacené a
vyznačené na parkovacím lístku,
b. zaplacením ceny za parkovací kartu nebo elektronickou parkovací kartu,
c. úhradou parkovného pomocí SMS.
2. Parkovací karty podle čl. 2, odst. 1, písm. b) prodávají na základě příkazní smlouvy Městské
služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

Článek 3
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny
1. Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy při stání silničního motorového
vozidla podle čl. 1, odst. 1 tohoto nařízení se prokazuje:
a. platným parkovacím lístkem vydaným parkovacím automatem, kdy skutečná doba
stání nesmí přesáhnout dobu zaplacenou a vyznačenou na parkovacím lístku,
b. platnou parkovací kartou vydanou podle čl. 2, odst. 1, písm. b) tohoto nařízení.
2. Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými přepisy při stání silničního motorového
vozidla podle čl. 1, odst. 2 tohoto nařízení se prokazuje platnou parkovací kartou vydanou
podle čl. 2, odst. 1, písm. b) tohoto nařízení.
3. Držitel parkovací karty, elektronické parkovací karty nebo parkovacího lístku je povinen
při stání silničním motorovým vozidlem na komunikacích uvedených v přílohách č. 1 a 2
tohoto nařízení dodržovat tyto podmínky:
a. parkovací lístek nebo parkovací karta musí být po celou dobu stání umístěny za
předním sklem vozidla,
b. parkovací lístek nebo parkovací karta musí být plně viditelné a nesmí být ani
částečně zakryté tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty,
c. parkovací lístek nebo parkovací karta musí být umístěny lícovou stranou obsahující
údaje o zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, nebo o platnosti
parkovací karty směrem ven z vozidla tak, aby tyto údaje byly čitelné při pohledu
zvenku.
d. s parkovacím lístkem, parkovací kartou nebo s elektronickou parkovací kartou
vydanou na RZ vozidla parkovat pouze na určeném parkovišti, na které byl
parkovací lístek nebo karty zakoupeny a vydány
4. Zaplacení ceny prostřednictvím SMS se neprokazuje

Článek 4
Provozovatel
1. Provozovatelem celého systému placeného stání je statutární město Ústí nad Labem.
2. Prodejem parkovacích karet jsou pověřeny na základě příkazní smlouvy Městské služby
Ústí nad Labem, příspěvková organizace.
3. Prodej karet je uskutečňován v souladu s tímto nařízením, a to na základě předložení:
a. dokladů o místě trvalého pobytu fyzické osoby, dokladem o vlastnictví nemovitosti
ve vymezené oblasti, sídle nebo provozovně právnické nebo fyzické osoby,
b. dokladů o držení nebo pronájmu motorového vozidla
c. ve sporných nebo výjimečných případech vyjádření odboru dopravy a majetku
Magistrátu města Ústí nad Labem, případně Rady města Ústí nad Labem.
4. Provozovatelem systému placení formou SMS zpráv jsou smlouvy Městské služby Ústí nad
Labem, příspěvková organizace.

Článek 5
Všeobecné podmínky
1. „Cenové podmínky placeného stání motorových vozidel“ na území města Ústí nad Labem
schvaluje Rada města Ústí nad Labem.
2. Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Ústí nad Labem.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
1. Ruší se nařízení statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2003, o vymezení místních
komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových
vozidel
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2021.

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, v. r.
primátor města

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Ing. Eva Outlá, v. r.,
náměstkyně primátora

Příloha č. 1
SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH ÚSEKŮ (podle čl. 1, odst. 1),
1. ulice Dlouhá (včetně přilehlých parkovišť)
2. ulice Velká Hradební
3. Mírové náměstí
4. ulice Pivovarská
5. ulice U Kostela
6. ulice Malá Hradební
7. ulice Na Schodech (včetně přilehlého parkoviště)
8. ulice Dvořákova
9. ulice Stroupežnického
10. ulice Bělehradská (od ul. Velká Hradební po ul. Stroupežnického)
11. ulice Bratislavská
12. ulice W. Churchilla (včetně přilehlého parkoviště)
13. ulice. Horova
14. ulice Pařížská
15. ulice Masarykova (v úseku od ul. Revoluční po Rondel včetně přilehlých parkovišť
a zadní trakt mezi ul. Horova a ul. W. Churchilla)
16. ulice Londýnská (od ul. Masarykova po ul. Moskevská)
17. ulice Moskevská (od ul. Londýnská po ul. Klíšská)
18. ulice Klíšská (od ul. Londýnská po ul. Moskevská, včetně přilehlého parkoviště)
19. Špitálské náměstí
20. ulice Vaníčkova
21. ulice U Nádraží
22. ulice Revoluční
23. ulice Prokopa Diviše
24. ulice Předmostí (pouze přilehlé parkoviště)
25. ulice Raisova
26. ulice Kozinova
27. ulice Žukovova
28. ulice Varšavská
29. ulice Kramoly (včetně přilehlého parkoviště)
30. ulice Hviezdoslavova
31. ulice Panská
32. ulice Přístavní (pouze přilehlé parkoviště pod Větruší)
33. ulice Mánesova
34. ulice Střekovské nábřeží (v úseku od mostu dr. E. Beneše po železniční most)
35. ulice Mezní (pouze parkoviště u odbočky do ulice Ladova)
Provozní doba:



pondělí až pátek
sobota

07,00 – 18,00 hodin
07,00 – 13,00 hodin

36. ulice Palachova
37. ulice Pasteurova
38. ulice Resslova
Provozní doba:


pondělí až neděle

08,00 – 06,00 hodin (vždy každý den)

Příloha č. 2
SEZNAM MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH ÚSEKŮ (podle čl. 1, odst. 2),
1. ulice Dlouhá (včetně přilehlých parkovišť)
2. ulice Velká Hradební
3. Mírové náměstí
4. ulice Pivovarská
5. ulice U Kostela
6. ulice Malá Hradební
7. ulice Na Schodech (včetně přilehlého parkoviště)
8. ulice Dvořákova
9. ulice Stroupežnického
10. ulice Bělehradská (od ul. Velká Hradební po ul. Stroupežnického)
11. ulice Bratislavská
12. ulice W. Churchilla (včetně přilehlého parkoviště)
13. ulice. Horova
14. ulice Pařížská
15. ulice Masarykova (v úseku od ul. Revoluční po Rondel včetně přilehlých parkovišť
a zadní trakt mezi ul. Horova a ul. W. Churchilla)
16. ulice Londýnská (od ul. Masarykova po ul. Moskevská)
17. ulice Moskevská (od ul. Londýnská po ul. Klíšská)
18. ulice Klíšská (od ul. Londýnská po ul. Moskevská, včetně přilehlého parkoviště)
19. Špitálské náměstí
20. ulice Vaníčkova
21. ulice U Nádraží
22. ulice Revoluční
23. ulice Prokopa Diviše
24. ulice Předmostí (pouze přilehlé parkoviště)
25. ulice Raisova
26. ulice Kozinova
27. ulice Žukovova
28. ulice Varšavská
29. ulice Kramoly (vyjma přilehlého parkoviště)
30. ulice Hviezdoslavova
31. ulice Panská
32. ulice Mánesova
33. ulice Střekovské nábřeží (v úseku od mostu dr. E. Beneše po železniční most)

Provozní doba:



pondělí až pátek
sobota

07,00 – 18,00 hodin
07,00 – 13,00 hodin

34. ulice Palachova
35. ulice Thomayerova
36. ulice U Nemocnice
37. ulice Pasteurova
38. ulice Resslova
39. ulice České mládeže
40. ulice Mezidomí
41. ulice Na Vlnovce
42. ulice Růžový palouček
Provozní doba:


pondělí až neděle

08,00 – 06,00 hodin (vždy každý den)

