
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

NAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA  
 

Č. 02/2021 
 

O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH  
VOZIDEL NA MÍSTNÍCH  

KOMUNIKACÍCH V TÁBOŘE  
A STANOVENÍ MAXIMÁLNÍ CENY  

ZA SLUŽBY PARKOVÁNÍ 
 
 
 
 



 
Rada města Tábora vydává usnesením č. 2364/45/21 ze dne 15.03.2021 v souladu               
s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 2,3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění a § 4a odst. 1 písm. a) zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti 
orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění a v souladu s ustanovením § 11 odst. 
1, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, toto nařízení: 
 

 
 

Čl. 1 
 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Toto nařízení pro účely organizování dopravy stanovuje: 
1. místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze, za podmínek stanovených        

v tomto nařízení, užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy, 

2. místní komunikace nebo jejich úseky, na nichž je za podmínek stanovených v tomto 
nařízení povoleno stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu1), 
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního 
motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu, nebo je 
vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města (tzv. abonentní a rezidentní karty). 

 
 

Čl. 2 
 

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 
 

1. Stání motorového vozidla je uvedení vozidla do klidu nad dobu povolenou pro 
zastavení podle ustanovení zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, věznění pozdějších předpisů. 

2. Místní komunikace je veřejně přístupná komunikace, která slouží převážně místní 
dopravě na území města. Součástmi místní komunikace jsou rovněž přidružené a 
přídatné pruhy2). Pokud nejsou samostatnými komunikacemi, jsou součástmi 
místních komunikací mimo jiné i přilehlá veřejná parkoviště3). 

3. Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní komunikace 
nebo samostatná místní komunikace určená k stání motorového vozidla4). 

4. Provozovatelem placeného stání je příslušná fyzická nebo právnická osoba určená 
městem Tábor, která dbá o naplnění ustanovení tohoto nařízení. Bližší podmínky 
placeného stání stanovuje provozovatel v souladu s tímto nařízením v provozním 
řádu placeného stání. 
 

Čl. 3 
 

ROZSAH PLACENÉHO STÁNÍ 
 

1. Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze využít k stání silničního 
motorového vozidla za cenu podle čl. 5 odst. 2 tohoto nařízení jsou vymezeny takto: 

a) v oblasti Starého města 
ulice Palackého, náměstí Mikoláše z Husi, Tržní náměstí, Žižkovo náměstí, část 
parkoviště u pivovaru, pod Střelnicí v Jordánské ulici, ulice K Vodopádu (u tenisových 
kurtů) 
b) v oblasti Nového města 



ulice Vančurova, ulice 9. května, ulice Dobrovského, Smetanova, Kollárova, Erbenova, 
Husovo náměstí, Husovo náměstí parkoviště před ČD, parkoviště Valdenská, ulice 
Bílkova, Jeronýmova, Nerudova, Šafaříkova, Chocholouškova, U Bechyňské dráhy. 
2. Placené stání motorových vozidel je na místních komunikacích označeno dopravní 

značkou5). 
3. Na místech se zřízeným placeným stáním motorových vozidel musí provozovatel 

viditelně umístit informaci o době placení, výši ceny a způsobu placení. 
4. Oblasti, v nichž musí mít právnické nebo podnikající fyzické osoby sídlo nebo 

provozovnu, nebo fyzické osoby místo trvalého pobytu nebo vlastnit nemovitost podle 
čl. 1 odst. 2, jsou vymezeny takto: 

a) oblast Starého města mezi ulicemi Na Parkánech, Holečkovy sady, Žižkova a 
Palackého, 

b) oblast Nového města mezi ulicemi Valdenskou, Husovým náměstím, ulicí                   
u Bechyňské dráhy, U Mýta, Budějovickou, náměstím Fr. Křižíka, třídou ČSA a 
nábřežím Jordánu. Trvalý pobyt, sídlo nebo provozovna v ulici Budějovická 
nezakládá nárok na vydání parkovacích karet podle čl. 6. a 7. 

5. Místní komunikace nebo jejich určené úseky, na nichž je povoleno stání pouze 
právnickým či podnikajícím fyzickým osobám majícím ve vymezené oblasti města 
podle odst. 4 tohoto článku sídlo nebo provozovnu nebo fyzickým osobám majícím 
místo trvalého pobytu nebo vlastnícím nemovitost ve vymezené oblasti města podle 
odst. 4 tohoto článku, jsou stanoveny takto: 
a) v oblasti Starého města: 
ulice Kotnovská, Klokotská, Kostnická, náměstí Mikoláše z Husi, ulice Děkanská, 
Špitálské náměstí, Tržní náměstí, ulice Žižkova, Školní náměstí, Žižkovo nám., ulice 
Radnická, Filipovská, Barvířská, Martinka z Húsky, část parkoviště u pivovaru; 
b) v oblasti Nového města: 
ulice Nedbalova, Herlošova, Vančurova, Tomkova, Jiráskova, Kamarýtova, Kollárova, 
Smetanova, Roháčova, Farského, Tyršova, Fügnerova, Bílkova, Havlíčkova, 
Nerudova Husovo náměstí, ulice Jeronýmova, Šafaříkova, Chocholouškova,             
U Bechyňské dráhy, Purkyňova. 

 
Čl. 4 

 
DOBA A CENA PLACENÉHO STÁNÍ 

 
Časově omezená doba stání se stanovuje takto:  
 
v oblasti Starého města pondělí – sobota 8.00 - 20.00 hod 
v oblasti Nového města pondělí – pátek 8.00 - 18.00 hod. 

    sobota 8.00 - 12.00 hod. 
 

Čl. 5 
 

CENA ZA SLUŽBY PARKOVIŠŤ 
 

1. Toto nařízení stanovuje maximální cenu parkovišť na vymezených komunikacích    
40,-Kč/hod. 

2. Výši ceny za stání motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich 
určených úsecích podle čI. 3 odst. 1 sjedná provozovatel, jakožto poskytovatel této 
služby. 

3. Sjednaná cena bude placena 
a) v parkovacích automatech 
b) mobilním telefonem  
c) v případě parkovacích karet (články 6, 7 a 8 tohoto nařízení) na místě určeném 

provozovatelem



 
4. Časově a místně platný doklad o zaplacení sjednané ceny musí být po dobu stání 

motorového vozidla umístěn na viditelném místě za jeho předním sklem tak, aby 
všechny údaje byly čitelné zvenčí vozidla. 
V případě platby parkovného mobilním telefonem je dokladem zpětná potvrzovací 
SMS od operátora. 
 

 
Čl. 6 

 
PARKOVACÍ KARTY REZIDENTNÍ 

 
1. Fyzickým osobám, které mají trvalý nebo povolený pobyt v oblasti Starého města 

podle čl. 3 odst. 4 písm. a) a jsou zapsány v technickém průkazu motorového vozidla 
jako jeho držitelé nebo v osvědčení o registraci silničního motorového vozidla jako 
provozovatelé, se vydává rezidentní karta typu "A". Fyzickým osobám, které mají 
trvalý nebo povolený pobyt v oblasti Nového města podle čl. 3 odst. 4 písm. b) a jsou 
zapsány v technickém průkazu motorového vozidla jako držitelé nebo v osvědčení      
o registraci silničního motorového vozidla jako provozovatelé, se vydává rezidentní 
parkovací karta typu "B". Tyto karty jsou platné jen v oblastech, pro které byly vydány. 

2. Fyzickým osobám, které mají trvalý nebo povolený pobyt ve vymezené oblasti, ale 
nejsou zapsány v technickém průkazu vozidla jako držitelé nebo v osvědčení               
o registraci silničního motorového vozidla, jako provozovatelé, může být vydána 
rezidentní parkovací karta za předpokladu dostatečné kapacity vymezené oblasti. 

3. Rezidentní parkovací karty se na žádost a po uzavření písemné smlouvy mezi 
žadatelem a provozovatelem vydávají jako časové předplatní nepřenosné                   
(s uvedením státní poznávací značky) s dobou platnosti maximálně jeden rok. 

4. Rezidentní parkovací karty opravňují jejich držitele k stání motorových vozidel na 
místních komunikacích vyhrazených pro držitele těchto karet v příslušné oblasti. 
 
 

Čl. 7 
 

PARKOVACÍ KARTY ABONENTNÍ 
 

1. Právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštního předpisu se sídlem 
nebo provozovnou nebo fyzickým osobám vlastnícím nemovitost v oblasti Starého 
města podle čl. 3 odst. 4 písm. a) se vydává abonentní parkovací karta typu "A", 
právnickým nebo fyzickým osobám podnikajícím podle zvláštního předpisu1) se 
sídlem nebo provozovnou nebo fyzickým osobám vlastnícím nemovitost v oblasti 
Nového města podle čl. 3 odst. 4 písm. b) se vydává abonentní parkovací karta typu 
"B". Tyto karty jsou platné jen v oblastech, pro které byly vydány. 

2. Abonentní nepřenosnou parkovací kartu může abonent získat maximálně jednu. 
Každá další abonentní karta může být vydána pouze jako přenosná. 

3. Abonentní parkovací karty se na žádost a po uzavření písemné smlouvy mezi 
žadatelem a provozovatelem vydávají jako časové předplatní nepřenosné                 
(s uvedením státní poznávací značky) nebo přenosné (bez uvedení státní poznávací 
značky). 

4. Abonentní parkovací karty opravňují jejich držitele k stání motorových vozidel na 
místních komunikacích vyhrazených pro držitele těchto karet v příslušné oblasti. 

 
 
 
 

 



Čl. 8 
 

PARKOVACÍ KARTY PŘEDPLATNÍ 
 

1. Předplatní parkovací kartu si může zakoupit jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. 
2. Předplatní parkovací karty přenosné opravňují jejich držitele k stání motorových 

vozidel na místních komunikacích označených pro placené stání. Splňuje-li žadatel 
podmínku dle čl. 6 odst. 1 nebo čl. 7 odst. 1, opravňuje jej taktéž ke stání na místních 
komunikacích vyhrazených pro držitele rezidentních nebo abonentních parkovacích 
karet.  
Předplatní parkovací karty nepřenosné opravňují jejich držitele k stání motorových 
vozidel na místních komunikacích označených pro placené stání. Splňuje-li žadatel 
podmínku dle čl. 6 odst. 1 nebo čl. 7 odst. 1, opravňuje jej taktéž ke stání na místních 
komunikacích vyhrazených pro držitele rezidentních nebo abonentních parkovacích 
karet. Držitel musí při začátku stání umístit viditelně ve vozidle parkovací kotouč a 
nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Doba 
bezplatného stání je omezena na maximálně tři hodiny.  

3. Předplatní parkovací karta se na žádost a po uzavření písemné smlouvy mezi 
žadatelem a provozovatelem vydává jako přenosná (bez uvedení státní poznávací 
značky). 

4. Předplatní karta nepřenosná (s uvedením státní poznávací značky) se vydává na 
základě žádosti s přílohami prokazujícími vymezené požadavky po uzavření písemné 
smlouvy mezi žadatelem a provozovatelem na dobu platnosti 1 rok pro motorové 
vozidlo v majetku oprávněného subjektu. Oprávněným subjektem je: 
a) poskytovatel registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,         

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž registrace bude 
doložena rozhodnutím krajského úřadu. Registrace musí splňovat tyto podmínky: 
- forma poskytování služby: terénní 
- okruh osob (cílová skupina): senioři, osoby zdravotně postižené (věkově není 
tato struktura limitována) 
- místo poskytování: město Tábor 

b) nestátní zdravotnické zařízení dle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči            
v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
registrace bude doložena rozhodnutím krajského úřadu. Bude se jednat                
o zdravotnickou službu v rozhodnutí definovanou jako: 
- domácí péče, domácí hospicová péče 
- místo poskytování: město Tábor 

Subjekt je povinen neprodleně ohlásit provozovateli případné změny v rozhodných 
skutečnostech (např. změna identifikačních údajů subjektu, změny v předkládaných 
dokumentech - rozhodnutích krajských úřadů apod.). 

 
 

Čl. 9 
 

PARKOVÁNÍ PRO OČKUJÍCÍ LÉKAŘE COVID 19 
 

1. Po dobu zvládání epidemie COVID 19 praktičtí lékaři při provádění očkování 
v domácnostech v rámci návštěvní služby proti tomuto onemocnění jsou oprávnění 
za podmínek dle odst. 2 k stání motorových vozidel na místních komunikacích 
označených pro placené stání i ke stání na místních komunikacích vyhrazených pro 
držitele rezidentních nebo abonentních parkovacích karet. 

2. Vozidlo i lékař musí být uvedeni v seznamu lékařů a vozidel zapojených do očkování 
proti COVID 19 poskytnutým krizovým štábem obce s rozšířenou působností a 
označeno v souladu s pokynem krajského krizového štábu. 

 



 
 

Čl. 10 
 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

3. Provozovatel placeného stání vydává všechny druhy parkovacích karet pouze pro 
motorová vozidla do okamžité hmotnosti 2,5 t. 

4. Po dobu stání motorového vozidla musí být časově a místně platná parkovací karta 
umístěna v samolepícím pouzdru nalepeném na vnitřní straně čirého skla jeho 
předního okna na pravém horním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co 
nejméně omezen a elektronický čip byl dobře viditelný z vnější strany vozidla. 

5. Při vydávání parkovacích karet podle čl. 6 a 7 je provozovatel povinen dbát na 
zachování přiměřeného poměru mezi počtem parkovacích míst a počtem vydaných 
parkovacích karet v každé oblasti. Přitom je povinen uspokojit přednostně fyzické 
osoby podle čl. 6 (rezidenty). 

6. Výjimky při poskytování parkovacích karet fyzickým osobám, které nesplňují 
podmínky čl. 6 tohoto nařízení, může povolit ve zvláště odůvodnitelných případech 
(ošetřování invalidních občanů, péče o důchodce apod.) rada města, pokud 
nestanoví jinak. 

 
 

Čl. 11 
 

DOHLED A SANKCE 
 

1. Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů6). 
2. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městská policie Tábor. 

 
 

Čl. 12 
 

ZRUŠUJÍCÍ USTANOVENÍ 
 

Zrušuje se nařízení města Tábora, č. 01/2020 o placeném stání motorových vozidel na 
místních komunikacích v Táboře a stanovení maximální ceny za služby parkování. 
 
 

Čl. 13 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dne po dni vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
    Ing. Štěpán Pavlík  v. r.        Mgr. Václav Klecanda v. r.  
      starosta města Tábora      1. místostarosta města Tábora 
 
 
 
 



 
_________________________________________________________________________________ 
 
1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
2) § 12 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
3) § 12 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
4) § 12 odst. 6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
5) § 23 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. 
6) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění 
6) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.03.2021 
 
Sejmuto z úřední desky dne:06.04.2021



 


