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Statutární město Pardubice 

Rada města Pardubic 

 
 
 

 

 

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE, 
KTERÝM SE VYMEZUJÍ OBLASTI, VE KTERÝCH LZE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NEBO 

JEJICH URČENÉ ÚSEKY UŽÍT K STÁNÍ VOZIDLA ZA CENU SJEDNANOU  
 
 

Rada města Pardubic se na svém zasedání dne ……. 2022 usnesením č. R/.../2022 usnesla vydat podle § 11 
odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a § 23 odst. 1 písm. a) a c)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), toto nařízení: 
 
 

Čl. 1 
Vymezení oblastí 

 
1. Pro účely organizování dopravy na území statutárního města Pardubice se tímto nařízením vymezují 

oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky v souladu s ustanovením § 23 odst. 
1 písm. a) a c) zákona o pozemních komunikacích užít k stání silničního motorového vozidla pouze za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1. Správou tohoto systému je na základě smluvního 
vztahu se statutárním městem Pardubice pověřena společnost Dopravní podnik města Pardubic a.s., 
IČO: 63217066, se sídlem Pardubice – Zelené Předměstí, Teplého 2141, PSČ 532 20.  
 

2. Vymezené oblasti statutárního města Pardubic, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích užít k stání 
silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, na dobu časově 
omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, jsou uvedeny v příloze číslo 1 tohoto nařízení. 
 

3. Vymezené oblasti statutárního města Pardubic, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích užít k stání 
silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem 
nemovitosti ve vymezené oblasti města dle odst. 4 tohoto nařízení, nebo k stání silničního motorového 
vozidla provozovaného právnickou osobou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního 
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města dle odst. 4 tohoto nařízení, za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou uvedeny v příloze číslo 2 tohoto nařízení. 

 
4. Vymezená oblast statutárního města Pardubic, ve které musí mít fyzická osoba místo trvalého pobytu 

nebo vlastnit nemovitost nebo právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštního 
předpisu2 sídlo nebo provozovnu, opravňující užít místní komunikace nebo jejich určené úseky v souladu 
s § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích k stání silničního motorového vozidla, je 
uvedena v příloze číslo 3 tohoto nařízení. 

 

 
1   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
2   Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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Čl. 2 
Způsob placení sjednané ceny 

 
1. Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy za stání silničního motorového vozidla ve vymezených 

oblastech podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení se platí následujícími způsoby: 
 
a) prostřednictvím parkovacího automatu v hotovosti či bezhotovostně ve výši odpovídající skutečné 

době stání,  
b) prostřednictvím SMS zprávy bezhotovostně ve výši odpovídající skutečné době stání, 
c) prostřednictvím mobilních aplikací  bezhotovostně ve výši odpovídající skutečné době stání. 

 
2. Cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy za stání silničního motorového vozidla ve vymezených 

oblastech podle čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení se platí následujícími způsoby: 
 
a) zakoupením elektronického identifikátoru s názvem Pardubický elektronický parkovací 

identifikátor PepIQ (dále jen „EI“), a to v provozovně Dopravního podniku města Pardubic a.s. na 
adrese Pernerova 443, 530 02 Pardubice, nebo prostřednictvím webového portálu3, 

b) zakoupením parkovací karty bez uvedení registrační značky silničního motorového vozidla 
provozovaného výhradně jen právnickou osobou, a to v provozovně Dopravního podniku města 
Pardubic a.s. na adrese Pernerova 443, 530 02 Pardubice3.  

 
3. Nezbytnou podmínkou řádného zaplacení ceny dle odst. 1 a odst. 2 písm. a) tohoto článku nařízení je 

přesný a kompletní zápis registrační značky daného silničního motorového vozidla do příslušného 
elektronického systému dle zvoleného způsobu placení.  

 
 

Čl. 3 
Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 

 
1. Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy za stání silničního motorového vozidla ve 

vymezených oblastech způsobem podle čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení se prokazuje přesným a 
kompletním zápisem registrační značky daného silničního motorového vozidla v příslušném 
elektronickém systému dle zvoleného způsobu placení. 
 

2. Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy za stání silničního motorového vozidla ve 
vymezených oblastech způsobem podle čl. 2 odst. 2 písm. a) tohoto nařízení se prokazuje přesným a 
kompletním zápisem registrační značky daného silničního motorového vozidla v příslušném 
elektronickém systému dle zvoleného způsobu placení. Po dobu stání silničního vozidla na místní 
komunikaci v souladu s tímto nařízením musí být EI umístěn v interiéru tohoto vozidla3. 

 
3. Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy za stání silničního motorového vozidla ve 

vymezených oblastech způsobem podle čl. 2 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení se prokazuje platnou 
parkovací kartou umístěnou na viditelném místě v interiéru silničního motorového vozidla tak, aby 
údaje na parkovací kartě byly po celou dobu stání vozidla na místní komunikaci jasně čitelné při 
pohledu zvenku. 

 
 
 
 

 
3 Prodej, faktický výdej a použití EI a parkovacích karet je uskutečňován v souladu s tímto nařízení dle podrobných pravidel 

stanovených v Metodice pro výdej parkovacího oprávnění, zveřejněné na webových stránkách www.dpmp.cz. 
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Čl. 4 
Kontrola 

 
Kontrolu nad dodržováním tohoto nařízení provádí Městská policie Pardubice a Policie České republiky.  
 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 
           

1. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 1/2014, o placeném stání na místních komunikacích ze dne 18.2.2014, 
ve znění nařízení č. 2/2016, č. 6/2016, č. 2/2017, č. 1/2019, č. 5/2019 a č. 1/2020. 

 
2. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 5. 2022. 
 
 
      ………………………………………..                      ……….………..………………….. 
 
                   primátor                                                                        náměstek primátora              
statutárního města Pardubic      statutárního města Pardubic 
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Příloha č. 1  
 
VYMEZENÍ OBLASTÍ DLE ČL. 1 ODST. 2 TOHOTO NAŘÍZENÍ,   
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích užít k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v 
souladu s cenovými předpisy, nejvýše však na dobu 24 hodin  
 
 
LOKALITA I.  
 
LI./1  Pernštýnské náměstí - místa vyhrazená pro parkování 

 Provozní doba:         pondělí - neděle     07 - 20 hod. 
 

LI./2  náměstí  Republiky - parkoviště u obchodního centra Grand 
 Provozní doba:       pondělí - neděle      07 - 22 hod. 

 
LI./3 nábřeží Václava Havla – od ulice U Stadionu po ulici Hradecká, včetně parkoviště u bývalého hotelu 

Sport  
 Provozní doba:       pondělí - pátek       07 - 19 hod. 
      sobota         07 - 12 hod. 

 
LI./4  ulice U Stadionu  

 Provozní doba:       pondělí - pátek       07 - 19 hod. 
      sobota         07 - 12 hod. 

 
LI./5  náměstí  Jana Pernera  

 Provozní doba:                       pondělí - neděle     07 - 22 hod. 
 
LI./6  Zborovské náměstí – parkoviště (kasárna T. G. Masaryka) 

  Provozní doba:       pondělí - pátek       07 - 18 hod. 
 
LI./7  ulice U Mlýnů – parkoviště 

 Provozní doba:       pondělí - pátek       07 - 18 hod. 
      sobota         07 - 12 hod. 

 
LI./8  Tyršovo nábřeží – od ulice Jahnova po lávku přes řeku Chrudimku  

 Provozní doba:       pondělí - pátek       07 - 18 hod. 
      sobota         07 - 12 hod. 

 
 
LOKALITA  II. 
 
ulice U Divadla      
ulice Hronovická  
ulice Smilova – od ulice 17. listopadu po ulici Jindřišská 
ulice Bratranců Veverkových  
ulice Jindřišská   - od ulice Za Pasáží po třídu Míru 
ulice Za Pasáží   
ulice Sladkovského - mimo vnitroblok mezi budovami č.p. 1566 a č.p. 2579 
Bělobranské náměstí 
ulice Na Třísle  



 

5 z 10 
 

Vrchlického nábřeží  
ulice Na Hrádku  
spojovací komunikace mezi ulicí Pernerova a ulicí Na Hrádku 
Sukova třída 
ulice Labská  
ulice Pernerova  
parkoviště u kostela Sv. Bartoloměje  
parkoviště v ulici Kostelní 
parkoviště na Wernerově nábřeží 
parkoviště na náměstí Republiky – před budovou Komerční banky a.s.  
 
Provozní doba:        pondělí - pátek       06 - 22 hod. 

      sobota         07 - 12 hod. 
 
 
LOKALITA III.  
 
ulice Jindřišská - od ulice Arnošta z Pardubic po ulici Jiřího z Poděbrad 
ulice Arnošta z Pardubic  
ulice U Husova sboru   
Tyršovo nábřeží                                  
ulice Jiráskova   
ulice Štrossova - od křižovatky ulic Sakařova - Bubeníkova po ulici Husova 
Čechovo nábřeží  
ulice U Kostelíčka 
ulice Mezi Mosty  
ulice Na Vrtálně  
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ulicemi Hronovická, Arnošta z Pardubic, Sladkovského a Karla 
IV. - mimo parkoviště v ulici Žitná u budov č.p. 2597 – 2601 a č.p. 2603 – 2608 a vnitroblok mezi    
         budovami č.p. 2629 a č.p. 2749 
ulice Štolbova  
ulice Polská 
ulice Bulharská  
 
Provozní doba:        pondělí - pátek       06 - 22 hod. 

      sobota         07 - 12 hod. 
 
 
LOKALITA IV.  
 
ulice Havlíčkova - mimo vnitroblok budovy č.p. 2546 - 2549  
ulice Štefánikova  
náměstí Čs. legií  
Palackého třída  
ulice Nerudova  
ulice Jungmannova  
ulice U Marka  
ulice Smilova - od ulice 17. listopadu po náměstí Čs. legií 
ulice Macanova  
nábřeží Závodu míru  
ulice K Polabinám - mimo vnitroblokových komunikací u budovy č.p. 1947 - 1895   
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Provozní doba:        pondělí - pátek       06 - 22 hod. 
      sobota         07 - 12 hod. 

 
 
Vymezené místní komunikace nebo jejich určené úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení, které lze užít 
k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou v terénu 
označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu4.   
 
Mimo stanovenou provozní dobu lze užít místní komunikace nebo jejich úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto 
nařízení bezplatně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 § 23 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 
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Příloha č. 2 
 
VYMEZENÍ OBLASTÍ DLE ČL. 1 ODST. 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ,   
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. c) 
zákona o pozemních komunikacích užít k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má 
místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 tohoto 
nařízení, nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou nebo fyzickou 
osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
oblasti města dle přílohy č. 3 tohoto nařízení, za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy  
 
 
ZÓNA A 
 
ulice U Divadla      
ulice Hronovická  
ulice Smilova - od ulice 17. listopadu po ulici Jindřišská 
ulice Bratranců Veverkových  
ulice Jindřišská   - od ulice Za Pasáží po třídu Míru 
ulice Za Pasáží   
ulice Sladkovského  
Bělobranské náměstí 
ulice Na Třísle 
Vrchlického nábřeží  
ulice Na Hrádku  
spojovací komunikace mezi ulicí Pernerova a ulicí Na Hrádku 
Sukova třída 
ulice Labská  
ulice Pernerova  
parkoviště u kostela Sv. Bartoloměje  
parkoviště v ulici Kostelní 
parkoviště na Wernerově nábřeží 
parkoviště na náměstí Republiky – před budovou Komerční banky a.s.  
ulice Zámecká 
 
ZÓNA B 
 
ulice Jindřišská - od ulice Arnošta z Pardubic po ulici Jiřího z Poděbrad 
ulice Arnošta z Pardubic  
ulice U Husova sboru   
Tyršovo nábřeží – mimo úsek od ulice Jahnova po lávku přes řeku Chrudimku 
ulice Jiráskova   
ulice Štrossova - od křižovatky ulic Sakařova - Bubeníkova po ulici Husova 
Čechovo nábřeží  
ulice U Kostelíčka 
ulice Mezi Mosty  
ulice Na Vrtálně  
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ulicemi Hronovická, Arnošta z Pardubic, Sladkovského a Karla 
IV.  
ulice Štolbova  
ulice Polská  
ulice Bulharská  
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ZÓNA C 
 
ulice Havlíčkova  
ulice Štefánikova  
náměstí Čs. legií  
Palackého třída  
ulice Nerudova  
ulice Jungmannova  
ulice U Marka  
ulice Smilova - od ulice 17. listopadu po náměstí Čs. legií 
ulice Macanova  
nábřeží Závodu míru  
ulice K Polabinám  

 
Vymezené místní komunikace nebo jejich určené úseky uvedené v příloze č. 2 tohoto nařízení, které lze užít 
k stání silničního motorového vozidla pouze za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, jsou v terénu 
označeny příslušnou dopravní značkou podle zvláštního právního předpisu4.   
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Příloha č. 3 
 
VYMEZENÁ OBLAST (podle čl. 1 odst. 4 nařízení), 
ve které musí mít fyzická osoba místo trvalého pobytu nebo vlastnit nemovitost, nebo právnická osoba 
nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštního předpisu sídlo nebo provozovnu, opravňující užít  místní 
komunikace nebo jejich určené úseky v souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích 
k stání silničního motorového vozidla (zakoupením EI či parkovací karty dle čl. 2 odst. 2 tohoto nařízení) 

 
1. Vymezená oblast opravňující k užití místních komunikací nebo jejich určených úseků v ZÓNĚ A dle 

přílohy č. 2 tohoto nařízení v souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích k stání 
silničního motorového vozidla je ohraničená: 
 
a) středem ulice Jahnova po řeku Chrudimku, 
b) řekou Chrudimkou, 
c) řekou Labe, 
d) středem ulice Hradecká a středem Masarykova náměstí, 
e) středem ulice 17. listopadu, 
f) středem ulice Hlaváčova, od ulice 17. listopadu po ulici Sladkovského, 
g) budovy na východní části ulice Sladkovského od ulice Hronovická po ulici Arnošta z Pardubic, 
h) budovami v jižní části ulice Hronovická od ulice Žitná po ulici Sladkovského, 
i) spojnicí křižovatky ulic Jiřího z Poděbrad a Jindřišská a křižovatky ulic Hronovická a Žitná, 
j) středem ulice Jindřišská od ulice U Divadla po ulici Jiřího z Poděbrad, 
k) budovami v jižní části ulice U Divadla, 
l) středem ulice Karla IV. v úseku od ulice Jahnova po ulici U Divadla. 

 
2. Vymezená oblast opravňující k užití místních komunikací nebo jejich určených úseků v ZÓNĚ B dle 

přílohy č. 2 tohoto nařízení v souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích k stání 
silničního motorového vozidla je ohraničená: 
 
a) středem ulice Hlaváčova v úseku od ulice Arnošta z Pardubic po ulici Kpt. Jaroše, 
b) středem ulice Kpt. Jaroše od ulice Hlaváčova po ulici Štrossova, 
c) středem ulice Štrossova v úseku od ulice Okružní po ulici Bubeníkova, 
d) budovami na východní části ulice Štrossova v úseku od ulice Bubeníkova po ulici Husova, 
e) budovami na východní části ulice Mezi Mosty v úseku od ulice Husova po ulici Na Vrtálně, 
f) ulicí Na Vrtálně, 
g) budovami na severní části ulice Mezi Mosty v úseku od ulice Na Vrtálně po řeku Chrudimku, 
h) řekou Chrudimkou v úseku od ulice Mezi Mosty po ulici Jahnova, 
i) středem ulice Jahnova v úseku od řeky Chrudimky po ulici Karla IV., 
j) středem ulice Karla IV. v úseku od ulice Jahnova po odbočení k budově č.p. 2749, 
k) vnitroblokovou komunikací vedenou podél severní hrany budovy č.p. 2749, případně budov 

přilehlými k její severní části, 
l) středem ulice Jindřišská od ulice U Divadla po ulici Jiřího z Poděbrad, 
m) spojnicí křižovatky ulice Jiřího z Poděbrad a Jindřišská a křižovatky ulic Hronovická a Žitná, 
n) budovami č.p. 2600 a 2601 v ulici Žitná, 
o) budovami na ulici Arnošta z Pardubic č.p. 2602, 2603, 2606, 2607, 2614, 2615 a 2616, 
p) spojnicí ulic Arnošta z Pardubic a Hlaváčova. 
 

3. Vymezená oblast opravňující k užití místních komunikací nebo jejich určených úseků v ZÓNĚ C dle 
přílohy č. 2 tohoto nařízení v souladu s § 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích k stání 
silničního motorového vozidla je ohraničená: 
a) řekou Labe od ulice Hradecká po ulici Kpt. Bartoše, 
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b) středem ulice Kpt. Bartoše v úseku od řeky Labe po náměstí Jana Pernera, 
c) náměstím Jana Pernera, 
d) samostatnými budovami na náměstí Jana Pernera, 
e) středem ulice Hlaváčova v úseku od ulice 17. listopadu po Palackého třídu, 
f) středem ulice 17. listopadu, 

g) středem ulice Hradecká a středem Masarykova náměstí po řeku Labe.  

 


