
MĚSTO LITOVEL 
Nařízení č. 1/2009 

o parkování v historickém centru Města Litovle 
 

Rada Města Litovel svým usnesením číslo 937/53 ze dne 29. ledna 2009 v souladu 
s ustanovením § 11, odst 1 a § 102, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 23, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto nařízení města. 
 
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

(1) Pro účely organizování dopravy na území obce a regulace statické dopravy v centru města 
a přilehlých oblastech s ohledem na zajištění maximálního využití parkovacích kapacit se 
tímto nařízením upravuje stání silničních motorových vozidel1) na dobu časově omezenou 
ve vymezené zóně Města Litovel na vybraných místních komunikacích2). 

(2) Tímto nařízením je zpoplatněno parkování vozidel v zóně placeného parkování za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy3).  

 
 
 

Čl. II 
Výklad pojmů 

(1) Parkování je používání části pozemní komunikace nebo vyhrazené parkovací plochy 
k stání vozidla. 

(2) Stání4) je uvedení vozidla do klidu nad dobu povolenou pro zastavení, tedy stáním se 
rozumí i parkování. 

(3) Rezident je fyzická osoba, která je v zóně placeného parkování vlastníkem nemovitosti 
nebo má v zóně placeného parkování trvalé bydliště a je vlastníkem motorového vozidla 
(dle technického průkazu) nebo prokáže právo dlouhodobě užívat vozidlo. 

(4) Abonent je fyzická nebo právnická osoba, která žádá o vydání abonentní parkovací karty 
a není rezidentem. 

(5) Návštěvníkem je představitel orgánu veřejné správy, ústředních správních orgánů, člen 
Zastupitelstva města Litovel, člen komise Rady města Litovel a výborů Zastupitelstva 
města Litovel při výkonu svých funkcí. 

(6) Dokladem o zaplacení je rezidentská, abonentská, návštěvní parkovací karta (dále jen 
návštěvní karta), parkovací lístek od provozovatele parkoviště. 

 
Čl. III 

Vymezení zóny placeného parkování 
(1) Zóna placeného parkování je vymezena ulicemi Masarykova, Revoluční, nám. Svobody, 

Komenského, Mlýnská, Revoluční, Vlašímova, Kostelní, Třebízského, Šafaříkova, 
Jungmannova, Husova, Havlíčkova, Švédská, Poděbradova, Boskovicova, 1. máje, nám. 
Př. Otakara,. Smyčkova. Začátek a konec zóny je vyznačen svislými dopravními 
značkami. 

(2) Pro krátkodobé parkování je vymezeno parkoviště na nám. Př. Otakara za sazby 
provozovatele parkoviště. 

(3) Označená parkoviště v zóně placeného stání na nám. Svobody, v ul. Komenského, v ul. 
Šafaříkova, ul. Smyčkova – místní parkoviště, parkování s platnou parkovací kartou 

 



Čl. IV 
Podmínky parkování vozidel 

(1) Řidič5, který parkuje vozidlo v zóně placeného parkování je povinen vozidlo odstavit na 
místě uvedeném na parkovací kartě. 

(2) Vozidlo parkující v zóně placeného parkování a místě pro krátkodobé parkování, musí být 
viditelně označeno dokladem o zaplacení. 

(3) Doklad o zaplacení musí být umístěn viditelně za předním sklem vozidla textovou stranou 
nahoru.  
 
 

Čl. V 
Doba zpoplatnění 

(1) Doba zpoplatnění v zóně placeného parkování se stanovuje: 
Pondělí – pátek  od 08.00 do 17.00 hodin 
Sobota   od 08.00 do 12.00 hodin 

(2) Mimo dobu uvedenou v bodě 1 je parkování v zóně placeného parkování zdarma. 
 
 
 

Čl. VI 
Parkovací karty 

(1) Parkovací karty pro rezidenty, abonenty a krátkodobé vydává na základě posouzení 
možnosti kapacit parkování a stání Městská policie Litovel. Žádost musí být podána  na 
předepsaném formuláři „Žádost o vydání parkovací karty“ (viz. příloha 1) 

(2) Podáním žádosti nevzniká žadateli automaticky právní nárok na vydání parkovací karty. 
(3) Návštěvní karty pro návštěvníky budovy MěÚ na nám. Př. Otakara   

- podatelna MěÚ Litovel a útvar tajemníka MěÚ Litovel 
(3) Návštěvní karty pro návštěvníky budovy MěÚ Havlíčkova 818 

  - podatelna MěÚ Litovel, odbor dopravy 
(4) Parkovací karty pro členy Zastupitelstva města Litovel a zaměstnance MěÚ vydává útvar
 tajemníka MěÚ Litovel.       
(5) Rada města Litovle může rozhodnout o bezplatném přidělení parkovací karty z důvodu   

veřejného zájmu. 
(6) Parkovací karty jsou vydávané vždy pro konkrétní kalendářní rok.  

  
    
 

Čl. VII 
Doba platnosti a ceny 

(1) Parkovací lístek od provozovatele parkoviště nám. Př. Otakara 5,- Kč/hod. a 10,- Kč za   
každou další započatou hodinu. 

(2) Parkovací karty jsou vydávané vždy na 3, 6, 9 či 12 měsíců kalendářního roku. 
Rezident   1000,-  Kč/12 měsíců, 750,- Kč/9 měsíců,  

500,- Kč/6 měsíců, 250,-  Kč/3 měsíce  
            Abonent  3 000,- Kč/rok, 2 500 Kč/9 měsíců,  

1 800 Kč/6 měsíců, 1 000 Kč/3 měsíce 
            Krátkodobá  50 Kč/den 
            Návštěvník MěÚ Litovel zdarma. 
 

 



Čl. VIII 
Kontrola, sankce 

(1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto nařízení provádí Městská policie Litovel. 
(2) Porušení jednotlivých ustanovení tohoto nařízení je postihováno dle platných právních 

předpisů. 
(2) Povinnosti podle čl. IV. tohoto nařízení se nevztahuje na řidiče vozidel integrovaného 

záchranného systému, obecní policii, Armády ČR, vozidel s označením O 1 či O 26) a 
vozidel s označením vlastníka zpoplatněné komunikace. 

 
Čl. IX 

Zrušovací ustanovení 
Dnem účinnosti tohoto nařízení se ruší Vyhláška č. 5/1999 Města Litovle o zóně 

regulovaného stání ze dne 29. 9. 1999. 
 

Čl. X 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá platnosti patnáctým dnem  po dni vyhlášení.  

a účinnost od 1. dubna 2009. 
 
 
 
MVDr. Vojtěch Grézl         Petr Šrůtek 

starosta       místostarosta 
      

 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne: 12. 2. 2009 
Sejmuto z úřední desky MěÚ dne: 
 
 
1) § 2 odst.1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
2) § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
3) § 3 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
4) § 2 písm. n) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 
5) § 2 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 
6) příloha č. 7 vyhlášky MD ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

    
 
 
 
 



        Příloha č. 1   
  

MĚSTO LITOVEL 
nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel 

tel. 585 153 111, 222, Fax 585 342 198 
sekretariat@mestolitovel.cz; www.litovel.eu

 
 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY 
 

Rezidentská 
(osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti v zóně placeného parkování) 
 
Abonentní 
(vlastník, nebo provozovatel vozidla)  
 
 
Příjmení, jméno, titul 
název fyz. nebo práv. osoby:____________________________________________________ 
 
Rok narození/IČ: _______________ Trvale bytem/sídlo: _____________________________ 
 
Reg. značka vozidla/vozidel: ___________________________________________________ 
 
 
Tovární značka vozidla (např. Škoda Octavia): _____________________________________ 
 
Žádost o vydání parkovací karty od data: __________________________________________ 
 
Platnost karty požaduji na  3 6 9 12 měsíců (nehodící škrtněte) 
 
Čestně prohlašuji, že jsem výše uvedené údaje uvedl (a) pravdivě a že uvedené vozidlo 
využívám pro svou potřebu. 
Žadatel svým podpisem uděluje Městu Litovel souhlas ke zpracování výše uvedených údajů 
za účelem vytvoření evidence parkovacích karet a kontroly řádného užívání těchto 
parkovacích karet ve Městě Litovli a to po dobu, na kterou se tato parkovací karta vydává. 
Město Litovel je pro účely zpracování těchto údajů řádně registrováno a uvedené údaje 
zpracovává v souladu se zákonem 102/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
 
 
V ___________________________ dne ____________________________ 
 
 
 
 
 
Podpis: _________________________________ 
 

mailto:sekretariat@mestolitovel.cz
http://www.litovel.eu/

