
Příloha č. 4 – Varianta B

CENÍK
za placené stání na místních komunikacích ve městě Chrudim

Rada města Chrudim se na svém zasedání dne 1. 11. 2021 usnesením č. R/…../2021 usnesla
vydat základě § 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů,
tento ceník:

Ceník je vydáván na základě nařízení města Chrudim č. 1/2021, o placeném stání na
místních komunikacích ve městě Chrudim, v platném znění.

Článek 1

K stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24
hodin, lze užít v souladu s nařízením města Chrudim č. 1/2021, přílohy č. 1, níže uvedené
místní komunikace za tuto cenu:

1) na Resselově náměstí

za jednu hodinu 20,- Kč

za každou další hodinu 35,- Kč

za celý den 200 Kč

roční paušál pro fyzické osoby 2 000,- Kč

roční paušál pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající   4 500,- Kč

2) na Školním náměstí

za jednu hodinu 20,- Kč

za každou další hodinu 35,- Kč

za celý den 200 Kč

roční paušál pro fyzické osoby 2 000,- Kč

roční paušál pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající   4 500,- Kč

3) v     ulici Hradební  

za jednu hodinu 20,- Kč

za každou další hodinu 35,- Kč

za celý den 200 Kč

roční paušál pro fyzické osoby 2 000,- Kč

roční paušál pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající   4 500,- Kč

4) na Masarykově náměstí

za jednu hodinu 10,- Kč

za každou další hodinu 20,- Kč

roční paušál pro fyzické osoby 2 000,- Kč



roční paušál pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající   4 500,- Kč

5) v ulici Čs. partyzánů

za jednu hodinu 10,- Kč

za každou další hodinu 20,- Kč

roční paušál pro fyzické osoby 2 000,- Kč

roční paušál pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající   4 500,- Kč

6) na nábřeží Karla Čapka

za jednu hodinu 10,- Kč

za každou další hodinu 20,- Kč

roční paušál pro fyzické osoby 2 000,- Kč

roční paušál pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající   4 500,- Kč

7) v     ulici Havlíčkova a U Vodárny  

za jednu hodinu 10,- Kč

za každou další hodinu 20,- Kč

roční paušál pro fyzické osoby 2 000,- Kč

roční paušál pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající   4 500,- Kč

Článek 2

K stání silničního motorového vozidla provozovaného fyzickou osobou, právnickou osobou
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání lze užít v souladu s nařízením města Chrudim č.
1/2021, přílohy č. 2, níže uvedené místní komunikace za tuto cenu:

1) na Resselově náměstí

- pro fyzické osoby na období jednoho kalendářního roku 2 500,- Kč

- pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

na období jednoho kalendářního roku 5 500,- Kč

2) v ulici Štěpánkova

- pro fyzické osoby na období jednoho kalendářního roku 2 500,- Kč

- pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

na období jednoho kalendářního roku 5 500,- Kč

3) v ulici Filištínská

- pro fyzické osoby na období jednoho kalendářního roku 2 500,- Kč

- pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

na období jednoho kalendářního roku 5 500,- Kč

4) na Všehrdově náměstí



- pro fyzické osoby na období jednoho kalendářního roku 2 500,- Kč

- pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

na období jednoho kalendářního roku 5 500,- Kč

5) na Žižkově náměstí

- pro fyzické osoby na období jednoho kalendářního roku 2 500,- Kč

- pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

na období jednoho kalendářního roku 5 500,- Kč

6) na Školním náměstí

- pro fyzické osoby na období jednoho kalendářního roku 2 500,- Kč

- pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

na období jednoho kalendářního roku 5 500,- Kč

7) v ulici Čs. partyzánů

- pro fyzické osoby na období jednoho kalendářního roku 2 500,- Kč

- pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 

na období jednoho kalendářního roku 5 500,- Kč

Článek 3

1) Výše ceny sjednané na dobu kratší než jeden kalendářní rok se vypočte  jako 20 % ze
základní sazby ceny karty pro každý započatý měsíc.

2) Parkovací  automaty  umožňují  podle  vhozené  částky  stanovit  dobu  k  parkování.
Min. sazba je pro Resselovo náměstí,  Školní náměstí  a ulici  Hradební stanovena na
7,- Kč za 30 min. Pro ostatní místa (Masarykovo náměstí, Čs. partyzánů, nábř. Karla
Čapka) je stanovena min. sazba za jednu hodinu.

3) Platba mobilní aplikací je možná v intervalu po 15 nebo 30 minutách.

4) Stání na parkovacích místech vyhrazených pro osoby těžce zdravotně postižené není
zpoplatněno.

5) Stání elektromobilu (nikoliv hybridu) na dobu časově omezenou podle článku 1 tohoto
nařízení je zdarma. 

Článek 4

1) Vlastníkům nemovitosti, na jejichž pozemku je umístěna stavba pozemní komunikace
veřejně přístupné pro chodce a která zároveň sousedí se stavbou místní komunikace ve
vlastnictví města Chrudim uvedené v příloze č. 2 nařízení města Chrudim č. 1/2021,
bude vydáno jedno povolení nebo potvrzení zdarma. Ostatní ustanovení nařízení města
Chrudim č. 1/2021 zůstávají zachovány.

2) O vydání povolení nebo potvrzení zdarma vlastník nemovitosti požádá.



3) V případě, kdy je nemovitost podle odst. 1 tohoto článku ve spoluvlastnictví více osob,
bude  vydáno  pouze  jedno  povolení  nebo  potvrzení  ke  stání  silničního  motorového
vozidla  na předmětnou nemovitost.  Žádost  o  vydání  povolení  nebo potvrzení  doloží
žadatel souhlasem ostatních spoluvlastníků.

Článek 5

Podmínky pro získání potvrzení nebo povolení

1) Žádost o vydání potvrzení nebo povolení může podat právnická nebo fyzická osoba za
účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu
v oblasti  podle přílohy č.  3 nařízení  č.  1/2021, nebo fyzická  osoba,  která  má místo
trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v oblasti podle přílohy č. 3 nařízení č.
1/2021, která je zároveň provozovatelem silničního motorového vozidla 

2) Potvrzení nebo povolení se vydávají maximálně na dobu 1 roku s platností od 1. ledna
kalendářního roku a minimálně na dobu jednoho měsíce. 

3) Žádosti na další kalendářní rok se podávají nejdříve od 1. prosince roku předcházejícího
kalendářnímu roku, na který je povolení nebo potvrzení vydáváno.

4) Vydání dalších potvrzení nebo povolení pro držitele platného potvrzení nebo povolení
je možné za podmínek:

a) splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto ceníkem,

b) zaplacení smluvní ceny ve výši 2,5 násobku základní ceny karty.

5) Skutečnosti uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto ceníku je žadatel povinen prokázat.

6) Ověření  pravdivosti  údajů  se  provede  především  předložením  občanského  průkazu
(trvalé  bydliště),  technického  průkazu,  případně  osvědčení  o  technickém  průkazu
(provozování  vozidla),  živnostenského  listu  nebo  výpisu  z obchodního  rejstříku
žadatele. 

7) V  případě  dlouhodobého  užívání  místní  komunikace  nebo  jejího  určeného  úseku
uvedeného v příloze č. 1 podle článku 2 lze sjednat zaplacení ceny formou paušálu.
Cenu  formou  paušálu  lze  sjednat  na  dobu maximálně  jednoho  kalendářního  roku a
minimálně na dobu jednoho měsíce, a to v počtu max. 1/3 celkového počtu parkovacích
stání dotčené parkovací plochy.

8) Žádosti na další potvrzení nebo povolení se podávají až po 1. květnu kalendářního roku.

Článek 6

1) Prodejem  potvrzení  nebo  povolení  je  pověřen  Odbor  dopravy  Městského  úřadu
Chrudim. Žádosti se podávají na recepci MěÚ Chrudim, Pardubická 67, Chrudim.

2) Prodej je uskutečňován v souladu s tímto nařízením, a to na základě:

a) dokladů o držení nebo pronájmu motorového vozidla
b) u  fyzické  osoby  dále  dokladů  o  místě  trvalého  pobytu  nebo  vlastnictví

nemovitosti žadatele

c) u právnické osoby a fyzické osoby podnikající dále dokladů o sídle firmy nebo
provozovny,



Článek 7

Přerušení  užívání  vymezených  místních  komunikací  nebo jejich  určených úseků po dobu
uzavírek  nebo  po  dobu  konání  sportovních  nebo  kulturních  akcí  na  těchto  místních
komunikacích nemá vliv na výši cen uvedených v ceníku.

Článek 8

Placení ceny sjednané prostřednictvím umístěných parkovacích automatů a mobilní aplikací
zajišťují Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.

Článek 9

Zrušující ustanovení

Zrušuje  se  nařízení  č.  3/2020,  o  stanovení  ceny  za  placené  stání  na  místních
komunikacích ve městě Chrudim.

Článek 10

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti 1. ledna 2022.

Ing. František Pilný, MBA                                                     Petr Lichtenberg

          starosta                                                                        místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:


