Nařízení
č. 2/2019
Rada města Nové Město nad Metují se dne 2. prosince 2019 usnesením č. RM 29-1606/19
usnesla vydat podle § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

o placeném stání na vymezených úsecích místních komunikací
na území města Nové Město nad Metují
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tímto nařízením se pro účely organizování dopravy a pro zajištění optimálního využití
parkovacích kapacit na území města Nové Město nad Metují stanovují pravidla pro placené
stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích či jejich úsecích
(dále jen „místní komunikace“), včetně způsobu placení sjednané ceny a způsobu
prokazování jejího zaplacení.
(2) Tímto nařízením se v čl. 2 vymezují místní komunikace, které lze užít jen za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy1:
a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu
24 hodin
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou
za účelem podnikání2, 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 části města.
Článek 2
Vymezené oblasti placeného stání
(1) Vymezenými oblastmi placeného stání jsou tato placená parkoviště:
a) na Husově náměstí (parkovací automaty) - dle přílohy č. 1
b) parkoviště v Komenského ulici před bankami (parkovací automat) - dle přílohy č. 2
c) parkoviště v Komenského ulici před Městskou knihovnou Nové Město nad Metují
(parkovací automat) - dle přílohy č. 2
d) parkoviště v ul. Nerudova (parkovací automat) - dle přílohy č. 3
zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění
např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
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(2) Vymezené místní komunikace nebo jejich určené úseky jsou označeny příslušnou dopravní
značkou dle zvláštního právního předpisu3.
Článek 3
Časový režim zpoplatnění stání
(1) Doba zpoplatnění stání na místních komunikacích vymezených v čl. 2 odst. tohoto nařízení
je stanovena takto:
a) na Husově náměstí:
pondělí až sobota od 8:00 hod. do 17:00 hod.
neděle od 11:00 hod. do 17:00 hod.
b) na parkovištích v Komenského ulici uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) tohoto nařízení:
pondělí až pátek od 8:00 hod. do 17:00 hod.
sobota od 8:00 hod. do 11:00 hod.
c) na parkovišti v ulici Nerudova:
pondělí až pátek od 8:00 hod. do 17:00 hod.
sobota od 8:00 hod. do 11:00 hod.
(2) Mimo výše uvedenou dobu je stání bezplatné.
(3) Informace o době zpoplatněného stání je na příslušných místních komunikacích uvedena.
Článek 4
Placení ceny za stání
(1) Stání na místních komunikacích vymezených v čl. 2 tohoto nařízení je v době uvedené v čl. 3
tohoto nařízení možné jen po uhrazení parkovného.
(2) Ceny parkovného jsou stanoveny „Ceníkem placeného stání na vymezených úsecích místních
komunikací na území města Nové Město nad Metují“, schváleným Radou města Nové Město
nad Metují. Ceník v aktuálním znění je vyvěšen na parkovacích automatech.
Článek 5
Způsob placení ceny za stání a prokazování jejího zaplacení
(1) Parkovné za stání na místních komunikacích uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. a) tohoto
nařízení je hrazeno následujícími způsoby:
a) zakoupením parkovacího lístku v příslušném parkovacím automatu
b) zakoupením parkovací karty na období 12 měsíců
c) platbou prostřednictvím bezkontaktní platební karty.
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), v platném znění a vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích
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(2) Parkovné za stání na místních komunikacích uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) tohoto
nařízení se hradí následujícími způsoby:
a) zakoupením parkovacího lístku v příslušném parkovacím automatu
b) platbou prostřednictvím bezkontaktní karty.
(3) Zaplacení parkovného, případně oprávnění parkovat bez uhrazení parkovného, řidič
prokazuje takto:
a) v případě úhrady dle čl. 5 odst. 1 písm. a) a c) a odst. 2 písm. a) a b) tohoto nařízení je
povinen doklad vydaný parkovacím automatem (parkovací lístek) umístit po celou dobu
stání vozidla na viditelném místě za čelním sklem takovým způsobem, který umožní
zřetelně registrovat údaje potvrzující platnost
b) v případě úhrady dle čl. 5 odst. 1 písm. b) a u vozidel dle čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení je
povinen parkovací kartu umístit po celou dobu stání vozidla na viditelném místě za čelním
sklem takovým způsobem, který umožní zřetelně registrovat údaje potvrzující platnost.
(4) Řidič motocyklu uschová parkovací lístek či parkovací kartu u sebe a na požádání kontrolující
osoby je povinen příslušný doklad předložit.
Článek 6
Parkovací karty
(1) Parkovací karty typu A (vydávané pro fyzické osoby s trvalým pobytem v lokalitě vymezené
v čl. 2 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení) a typu B (vydávané pro provozovatele vozidla, který je
právnickou nebo fyzickou osobu, která má sídlo nebo provozovnu v lokalitě vymezené v čl. 2
odst. 1 písm. a) tohoto nařízení) opravňují držitele k placenému stání v oblasti vymezené v čl.
2 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení. Držitelem této parkovací karty mohou být pouze osoby
uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.
(2) Parkovací karta typu C (bezplatná pro služební vozidla města Nové Město nad Metují)
opravňuje k parkování v oblasti vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) tohoto nařízení.
(3) Parkovací karta obsahuje název a sériové číslo karty, údaj o době platnosti karty, registrační
značku vozidel (dále jen „RZ“), jméno a podpis pracovníka Odboru finančního Městského
úřadu Nové Město nad Metují (dále jen „OF“), který kartu vydal, obecné informace a datum
vydání karty.
(4) Zakoupením parkovací karty vzniká jejímu držiteli pouze možnost parkování v oblasti uvedené
v čl. 6 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, nikoliv nárok na parkovací místo.
(5) Parkovací karty jsou nepřenosné a smí být použity pouze pro vozidla, jejichž RZ je na kartě
uvedena.
(6) Parkovací kartu vydává pokladna OF, na základě žadatelem předložených příslušných
dokumentů (občanský průkaz, osvědčení o registraci vozidla – malý, příp. velký technický
průkaz vozidla), a to nejpozději do druhého dne od podání žádosti (v případě úhrady
v hotovosti) nebo nejpozději do druhého dne od provedení bezhotovostní úhrady platby.
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Pokladna potřebné údaje ověří z předložených dokladů, případně z výpisu z katastru
nemovitostí nebo z obchodního nebo živnostenského rejstříku.
(7) Parkovací karty jsou vydávány na dobu vyznačenou na čelní straně této karty, avšak nejdéle
na dobu 12 měsíců ode dne vydání. Držitel parkovací karty odpovídá za její případné zneužití
a v případě ztráty musí toto neprodleně nahlásit pokladně. Podmínkou vydání parkovací karty
na další období je to, že držitel předchozí parkovací kartu na pokladně vrátí. Tato karta bude
následně zlikvidována.
(8) Držitel parkovací karty je povinen zajistit, aby parkovací karta po celou dobu její platnosti
nebyla poškozena či znehodnocena. Parkovací karta nesmí být jakkoliv neautorizovaně
upravována či duplikována. Použití jakékoliv napodobeniny parkovací karty, včetně její
grafické reprodukce, se zakazuje. Takové jednání se zároveň považuje za porušení tohoto
nařízení města.
(9) Při změně jakékoliv skutečnosti rozhodné pro nárok na vydání parkovací karty je její držitel
povinen oznámit a současně doložit tuto změnu pokladně nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy taková změna nastala, případně v téže lhůtě vrátit parkovací kartu, pokud na ni ztratil
nárok.
(10) Pokud držitel parkovací karty vydanou parkovací kartu z jakýchkoliv důvodů nevyužívá, ať už
po celou dobu její platnosti či jen po část této doby, poplatek za vydání parkovací karty ani
jeho poměrná část se nevrací.
(11) Osoba, které byla parkovací karta vydána, je povinna ji předložit ke kontrole Městské policii
Nové Město nad Metují, pokud o to požádají.
Článek 7
Kontrola a sankce
(1) Kontrolu dodržování tohoto nařízení města provádí Městská policie Nové Město nad Metují.
(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštního právního předpisu4.

Článek 8
Zrušovací ustanovení
Tímto nařízením se ruší Nařízení č. 5/2016 o placeném stání na vymezených úsecích místních
komunikací na území města Nové město nad Metují.
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zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
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Článek 9
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.

Petr Hable v.r.
starosta

Ing. Libor Hovorka v.r.
místostarosta
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Ceník placeného stání na vymezených úsecích místních komunikací na
území města Nové Město nad Metují
Rada města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 29-1607/19 ze dne 02.12.2019 stanoví
cenu za stání silničních motorových vozidel dle Nařízení města č. 2/2019 o placeném stání na
vymezených úsecích místních komunikací na území města Nové Město nad Metují (dále jen
„nařízení města“) takto:
I.
Cena za stání silničních motorových vozidel – parkovací automaty
a) na Husově náměstí (čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení města)
- půlhodina .....…………………………….. 5 Kč
- jedna hodina ……………………………. 10 Kč
- každá další i započatá hodina ……….…vždy + 10 Kč k předchozí částce
b) na parkovištích v ulici Komenského – před bankami a před Městskou knihovnou Nové Město
nad Metují (čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) nařízení města)
- půlhodina …………………………………..5 Kč
- jedna hodina ……………………………..10 Kč
- každá další i započatá hodina ………….vždy + 10 Kč k předchozí částce
c) na parkovištích v ulici Nerudově (čl. 2 odst. 1 písm. b) a c) nařízení města)
- půlhodina …………………………………..5 Kč
- jedna hodina ……………………………..10 Kč
- každá další i započatá hodina ………….vždy + 10 Kč k předchozí částce

II.
Cena za stání silničních motorových vozidel - parkovací karty
Parkovací karta „A“
Tato karta je vydávána pro fyzické osoby s trvalým pobytem a pro vlastníky nemovitostí v lokalitě
vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení města (Husovo náměstí) za úhradu ve výši:
- první karta………………….
- druhá a další karta …………

500 Kč za 12 měsíců ode dne vydání
3 000 Kč za 12 měsíců ode dne vydání

Parkovací karta „B“
Tato karta je vydávána pro provozovatele vozidla, který je fyzickou nebo právnickou osobou, která
má sídlo nebo provozovnu v lokalitě vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení města (Husovo
náměstí), za úhradu ve výši:
- první karta ………………….
- druhá a další karta …………

2 000 Kč za 12 měsíců ode dne vydání
4 000 Kč za 12 měsíců ode dne vydání

6

Parkovací karta „C“
Tato karta je vydávána bezplatně pro služební vozidla města (mimo vozidel MP a TS) pro lokality
vymezené v čl. 2 odst. 1 písm. a), b), c) a d) nařízení města (Husovo náměstí, parkoviště před
bankami, před Městskou knihovnou Nové Město nad Metují v ulici Komenského a parkoviště v ulici
Nerudova).

III.
Obecná ustanovení
(1) Ceny parkovacích karet jsou stanoveny včetně DPH.
(2) Veškeré úhrady vybrané dle tohoto nařízení jsou výhradně příjmem města Nové Město nad
Metují.
(3) První vydání parkovací karty na dobu 12 měsíců (a v této době při změně podmínek pro vydání
parkovací karty nebo změně RZ vozidla) není zpoplatněno. Za vydání náhradní karty z důvodu
její ztráty nebo jejího zničení se hradí částka 100 Kč.
(4) Cena parkovací karty uvedená v čl. II tohoto ceníku se hradí se v hotovosti před jejím vydáním
v pokladně Odboru finančního Městského úřadu Nové Město nad Metují nebo bezhotovostně,
kdy platba musí být uskutečněna nejméně 2 dny před vystavením karty.

V Novém Městě nad Metují dne 02.12.2019

Petr Hable
starosta v.r.
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