
Nařízení města Orlová 
č. 1/2018  

 
kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užívat k stání silničního vozidla za sjednanou cenu 

Rada města Orlová se na svém jednání dne 28. 11. 2018 usnesla vydat podle § 102 odst. 2 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 
ustanovení § 23, odst. 1, písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, toto Nařízení města Orlová: 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Toto Nařízení vymezuje oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1). Účelem tohoto nařízení je 
organizování dopravy na území města Orlové (dále jen „město").  
 

Čl. 2 
Vymezení oblastí města 

 
K stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou, nejvýše však na 
dobu 24 hodin, za sjednanou cenu se vymezuje:  
 

- místní komunikace - parkoviště na ul. Osvobození, před MěÚ č.p. 796 v Orlové - 
Lutyni 

 

Čl. 3 
Placení sjednané ceny 

 
Při použití místních komunikací nebo jejich určených úseků ve vymezených oblastech města 
(dále jen „parkoviště"), uvedených v Čl. 2, se sjednaná cena platí prostřednictvím 
parkovacího automatu.  

 
 

Čl. 4 
Oprávnění k stání silničního motorového vozidla 

 
Oprávnění k stání silničního motorového vozidla se prokazuje parkovacím lístkem z 
parkovacího automatu nebo příslušnou parkovací kartou, vydanou dle „Zásad pro stanovení 
ceny za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní 
komunikace nebo jejich části užít za sjednanou cenu a pro vydávání parkovacích karet“, 
schválených Radou města Orlová, a to jejich umístěním na viditelném místě za předním 
sklem vozidla. Řidič je povinen se řídit údaji na parkovacím automatu, případně na dopravní 
značce nebo jiném označení.  

 

 



Čl. 5 

Výjimky z povinnosti zaplatit cenu za stání 

- uživatelé motorových vozidel s označením O7, kteří se mohou prokázat průkazem 
ZTP(zvláště tělesně postižený) nebo ZTP-P (zvláště tělesně postižený-průvodce), 

- uživatelé vozidel zdravotní služby při výkonu jejich služby, 
- uživatelé vozidel Policie České republiky, Vojenské policie AČR, Městské policie 

Orlová, Vězeňské služby ČR, Zpravodajských služeb a Celního úřadu při výkonu 
služby, 

- uživatelé vozidel pohotovostních či havarijních služeb při výkonu služby a vozidel 
praktického lékaře ve službě označených O5, 

- uživatelé vozidel požární ochrany při výkonu služby, 
- uživatelé parkovacích karet, vydaných dle „Zásad pro stanovení ceny za stání 

silničního motorového vozidla na místních komunikacích, na kterých lze místní 
komunikace nebo jejich části užít za sjednanou cenu a pro vydávání parkovacích 
karet“, schválených Radou města Orlová 

 

Čl. 6 
Kontrola a sankce 

 
1. Kontrolu dodržování tohoto Nařízení je oprávněna provádět Městská policie Orlová a 

Policie České republiky.  

2. Porušení tohoto Nařízení se postihuje jako přestupek podle zákona č.361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 
Čl. 7 

Účinnost 
 

Toto Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019.  

 
 
 
 
Mgr. Miroslav Chlubna v. r. Miroslav Koláček v. r. 
 starosta místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 


