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PPOODDMMÍÍNNKKYY  PPRROO  VVYYDDÁÁVVÁÁNNÍÍ  PPAARRKKOOVVAACCÍÍCCHH  KKAARREETT  ZZPPSS  
 

 

dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 6/2018 schváleného Radou Statutárního města Opavy 
svým usnesením č. 3113/83 RM 18 ze dne 25. 4. 2018, o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinností od 15. 5. 2018. 

  
1. Držitelem parkovací karty se může stát pouze: 
 
1.1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v oblasti města vymezené  

v čl. 3 přílohy č. 1 tohoto nařízení, je vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů provozovatelem silničního 
motorového vozidla, pro které má být parkovací karta vydána, a toto vozidlo není provozované za účelem 

podnikání podle zvláštního předpisu 
 

Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel 
povinen prokázat předložením těchto dokumentů: 
 

1) občanský průkaz,  
2) velký technický průkaz vozidla, 
3) vlastník nemovitosti - výpis z Katastru nemovitostí. 

 
 

1.2. fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v oblasti města vymezené v čl. 3 přílohy č. 1 
tohoto nařízení a užívá na základě smlouvy služební vozidlo zaměstnavatele, pro které má být parkovací 
karta vydána, k soukromým účelům 

 
Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel 

povinen prokázat předložením těchto dokumentů: 
 

1) občanský průkaz,  
2) velký technický průkaz vozidla, 
3) vlastník nemovitosti - výpis z Katastru nemovitostí. 

 
 

1.3. právnická či fyzická osoba podnikající na základě zvláštního předpisu, která má v oblasti města vymezené 
v čl. 3 přílohy č. 1 tohoto nařízení sídlo, provozovnu nebo místo podnikání nebo vlastní nemovitost a je 
vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů provozovatelem silničního motorového vozidla provozovaného za 
účelem podnikání podle zvláštního předpisu, pro které má být parkovací karta vydána. 

 
Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel 
povinen prokázat předložením těchto dokumentů: 
 

1) živnostenský list, 
2) velký technický průkaz vozidla, 
3) vlastník nemovitosti - výpis z Katastru nemovitostí, 
4) firmy, které nemají sídlo v centru města, ale pouze pobočku či provozovnu, předloží 

platnou nájemní smlouvu, 
5) v případě, je-li motorové vozidlo registrováno na rodné číslo žadatele a vozidlo je 

používané k podnikání, nutno předložit fotokopii daňového přiznání k dani silniční, 
které dle § 12 odst. 1 zák. 16/1993, o dani silniční, podléhají, s nepatrnou výjimkou, 
všechna motorová vozidla používaná k podnikání. 

 
1.4. právnická či fyzická osoba podnikající dle zvláštních předpisů v oblasti terénních sociálních služeb 

(pečovatelské služby a osobní asistence) a souvisejících služeb (ošetřovatelské služby a mobilní hospicové 
péče) na základě souhlasu Magistrátu města Opavy, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a je 
vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů provozovatelem silničního motorového vozidla, pro které má být 
parkovací karta vydána. 
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Skutečnosti uvedené v tomto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel 
povinen prokázat předložením těchto dokumentů: 

1) živnostenský list, 
2) velký technický průkaz vozidla, 
3) souhlas Magistrátu města Opavy, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb. 

  

DDOOKKUUMMEENNTTYY  OOPPRRAAVVŇŇUUJJÍÍCCÍÍ  PPOOŽŽÁÁDDAATT  OO  VVYYDDÁÁNNÍÍ  PPAARRKKOOVVAACCÍÍ  KKAARRTTYY    

JJEE  ŽŽAADDAATTEELL  PPOOVVIINNEENN  PPŘŘEEDDKKLLÁÁDDAATT  PPŘŘII  KKAAŽŽDDÉÉ  ŽŽÁÁDDOOSSTTII    

OO  VVYYDDÁÁNNÍÍ  PPAARRKKOOVVAACCÍÍ  KKAARRTTYY  
 
 

2. Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 1 bodech 1.1. a 1.2. tohoto článku mohou být vydány 

maximálně dvě parkovací karty, které budou vázány nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu specifikovanému 
v parkovací kartě registrační značkou. Každé osobě splňující podmínky uvedené v odst. 1 bodu 1.3. tohoto 
článku může být vydáno více parkovacích karet, a to jako karty vázané nepřenosně ke konkrétnímu vozidlu 
nebo jako karty přenosné. Držitel přenosné parkovací karty bude v takové parkovací kartě specifikován 
jménem a příjmením nebo názvem, pod kterým dle zvláštních předpisů podniká. Každé osobě splňující 
podmínky uvedené v odst. 1 bodu 1.4. může být vydána jedna parkovací karta na  každou činnost  v oblasti 
terénních sociálních služeb a souvisejících terénních služeb (maximálně tři parkovací karty) nepřenosné 
vázané na registrační značku vozidla.  
 

3. Vydání parkovací karty je možné za splnění těchto podmínek: 
 

3.1. zaplacení ceny uvedené v ceníku a splnění všech ostatních podmínek stanovených tímto nařízením. 
 

3.2. další parkovací karty osobám uvedeným v odst. 1 bodu 1.3. tohoto článku budou vydány pouze  
v případě dostatečné kapacity parkovacích míst vymezených pro držitele parkovacích karet dle tohoto 

nařízení.   
 
4. Skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku opravňující požádat o vydání parkovací karty je žadatel povinen 

prokázat. Skutečnost, že žadatel je provozovatelem silničního motorového vozidla, pro které má být 
parkovací karta vydána, se prokazuje zápisem v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci silničního 
motorového vozidla. 
 

5. Osobám s trvalým pobytem, sídlem, provozovnou, místem podnikání nebo jsou-li vlastníky nemovitosti ve 
vymezené oblasti dle čl. 3 přílohy č. 1 tohoto nařízení, pokud nesplňují ostatní podmínky stanovené tímto 
nařízením, a cizím státním příslušníkům bydlícím ve vymezené oblasti dle čl. 3 přílohy č. 1 tohoto nařízení za 
splnění podmínek stanovených zvláštními předpisy1, může být parkovací karta (V) vydána pouze z důvodů 
hodných zvláštního zřetele, na základě rozhodnutí Rady statutárního města Opavy. 

6. Parkovací karty rezidentní a sociální a na základě rozhodnutí Rady statutárního města Opavy se vydávají 
s platností na jeden kalendářní rok, abonentní parkovací karty se vydávají s platností  
na jeden kalendářní rok nebo čtvrtletí a budou vydávány měsíc před počátkem jejich platnosti. 

 
 
 

PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..  11    
  

Nařízení Statutárního města Opavy č. 6/2018 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým 
usnesením č. 3113/83 RM 18 ze dne 25. 4. 2018, o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinností od 15. 5. 2018. 
 
Touto přílohou k nařízení Statutárního města Opavy č. 6/2018, o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích (dále jen „nařízení“) je stanoven seznam místních komunikací pro placené 
stání, pro stání vozidel právnických a fyzických osob na základě vydaných parkovacích karet a vymezená oblast, 
v níž musí mít osoba žádající o vydání parkovací karty místo trvalého pobytu, sídlo podnikání, provozovnu, místo 
podnikání nebo v ní vlastnit nemovitost. 
 

 

                                                           
1 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění 
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Článek 1. 
Místní komunikace pro placené stání 

 
K stání silničního motorového vozidla dle čl. 2 nařízení lze užít komunikace: 
 
1. k placenému stání s krátkodobým parkováním, tj. nejkratší možná doba/sazba parkování -  

½ hodiny za poloviční sazbu, parkoviště lze užít i pro vozidla držitelů parkovacích karet dle čl. 4 odst. 5 
(V) tohoto nařízení - neplatí pro parkoviště náměstí Svobody 

 

Název Provozní doba 

náměstí Republiky - před Casinem Kartáč s.r.o. Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masařská  I. (Holubí, Masařská, Lazebnická) Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masařská II. (Masařská, Drůbeží trh) Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masarykova třída I. (u pošty) Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masarykova třída II. (u sportu) Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Beethovenova Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Popská  Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Rybí trh Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Čapkova (u divadla) Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Kolářská  Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Na Valech Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Solná (4 parkovací místa) Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

náměstí Svobody Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

sady Svobody Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

 
2. k placenému stání se střednědobým parkováním, tj. nejkratší možná doba/sazba parkování -  

1 hodina za plnou sazbu, parkoviště lze užít i pro vozidla držitelů parkovacích karet dle tohoto nařízení 
 

Název Provozní doba 

Zámecký okruh - Zimní stadion Po-Pá 8-16 hod. 

Masarykova třída III. (u finančního úřadu) Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masarykova třída IV. (u Slezské univerzity) Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

 
3. k placenému stání se střednědobým parkováním, tj. nejkratší možná doba/sazba parkování -  

1 hodina za plnou sazbu, parkoviště lze užít i pro vozidla držitelů parkovacích karet dle tohoto nařízení. 
V průběhu provozní doby lze užít parkoviště s parkovacím kotoučem 15 minut bez zaplacení sazby za 
parkování. 

 

Název Provozní doba 

Zámecký okruh - Zimní stadion Po-Pá 8-16 hod. 

 

 

Článek 2. 
Místní komunikace vyhrazené pro stání vozidel držitele parkovací karty  

 
K stání silničního motorového vozidla na základě parkovací karty vydané dle nařízení lze užít komunikace: 
 

Název Provozní doba 

Zámecký okruh - Zimní stadion non - stop 

Otická non - stop 

Kasárenská non - stop 

Na Valech non - stop 

Kolářská - včetně vnitrobloku non - stop 

Podkovní - vnitroblok non - stop 

Matiční - parkoviště u SZŠ non - stop 

Masarykova třída - vnitroblok za domy Hrnčířská 13, 15, 15a non - stop 

Čapkova non - stop 

Almužnická non - stop 
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Mnišská - vnitroblok non - stop 

Mnišská - u MŠ od 09.00 do 07.00 hod. 

Solná non - stop 

U Pošty non - stop 

Úzká non - stop 

Lazebnická - vnitroblok non - stop 

Drůbeží trh - vnitroblok non - stop 

Růžová - včetně vnitrobloku non - stop 

Nákladní - vnitroblok non - stop 

Dolní náměstí - vnitroblok non - stop 

 
 

SSIITTUUAAČČNNÍÍ  ZZÁÁKKRREESSYY  SS  VVYYZZNNAAČČEENNÍÍMM  PPAARRKKOOVVAACCÍÍCCHH  SSTTÁÁNNÍÍ  PPRROO  DDRRŽŽIITTEELLEE  PPAARRKKOOVVAACCÍÍCCHH  KKAARREETT  

ZZPPSS  NNAALLEEZZNNEETTEE  NNAA  OOFFIICCIIÁÁLLNNÍÍCCHH  WWEEBBOOVVÝÝCCHH  SSTTRRÁÁNNKKÁÁCCHH  SSTTAATTUUTTÁÁRRNNÍÍHHOO  MMĚĚSSTTAA  OOPPAAVVYY  NNAA  

AADDRREESSEE::  
https://map.opava-city.cz/waportal/apps/webappviewer/index.html?id=d95078bd94cc40b0ab360a61bef0a4ae 

 
 

Článek 3. 
Vymezení oblastí ve vztahu k místu trvalého pobytu, sídlu, provozovně, místu 

podnikání nebo vlastnictví nemovitosti držitele parkovací karty  
 

1. Osoby žádající o vydání parkovací karty dle čl. 4 nařízení musí mít místo trvalého pobytu, sídlo podnikání, 
provozovnu nebo místo podnikání nebo musí vlastnit nemovitost uvnitř oblasti, která kopíruje historické 
jádro města vymezené těmito ulicemi, včetně těchto ulic: 

 

 ul. Olbrichova 
 Nádražní okruh 
 ul. Komenského 
 Zámecký okruh 
 ul. Nákladní 
 ul. Kasárenská 
 ul. Oblouková 
 ul. Krnovská - od středu města po č. or. 13 na levé straně a pravá strana po č. or. 14 
 náměstí Republiky 
 náměstí Svobody č. or. 1 a 2 
 ul. Těšínská od středu města po č. or. 12 
 ul. Otická č. or. 1 až 14 

 
2. Ustanovení předchozího se nevztahuje na fyzické osoby, u nichž se dle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 

133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), 

v platném znění rozumí místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny Opava - Horní náměstí 69. 
 

  

PPLLNNÉÉ  ZZNNĚĚNNÍÍ  NNAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  SSTTAATTUUTTÁÁRRNNÍÍHHOO  MMĚĚSSTTAA  OOPPAAVVYY  ČČ..  66//22001188,,  OO  SSTTÁÁNNÍÍ  SSIILLNNIIČČNNÍÍCCHH  

MMOOTTOORROOVVÝÝCCHH  VVOOZZIIDDEELL  NNAA  VVYYMMEEZZEENNÝÝCCHH  MMÍÍSSTTNNÍÍCCHH  KKOOMMUUNNIIKKAACCÍÍCCHH    

VVEE  MMĚĚSSTTĚĚ  OOPPAAVVĚĚ,,  NNAALLEEZZNNEETTEE  NNAA  OOFFIICCIIÁÁLLNNÍÍCCHH    

WWEEBBOOVVÝÝCCHH  SSTTRRÁÁNNKKÁÁCCHH  SSTTAATTUUTTÁÁRRNNÍÍHHOO  MMĚĚSSTTAA  OOPPAAVVYY   
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