Město Beroun
Rada města
___________________________________________________________________________

PRAVIDLA
PRO VYDÁVÁNÍ PARKOVACÍCH KARET
Rada města Beroun se usnesla dne 24. 11. 2021 vydat v souvislosti s vymezením oblastí
placeného stání motorových vozidel podle § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
tato pravidla pro vydávání parkovacích karet (dále jen „pravidla“):
Čl. 1
Předmět úpravy
Tato pravidla stanoví podmínky pro vydávání parkovacích karet prokazujících zaplacení
sjednané ceny za stání silničního motorového vozidla v oblastech placeného stání ve městě
Beroun, která jsou vymezena v příslušném nařízení města Beroun vydaném podle § 23 odst. 1
zákona o pozemních komunikacích.
Čl. 2
Podmínky pro vydávání předplatných parkovacích karet pro placená parkoviště
1.

Předplatná parkovací karta slouží k prokázání zaplacení sjednané ceny za stání silničního
motorového vozidla po dobu časově omezenou, nejvýše však po dobu 24 hodin,
na vymezených místních komunikacích s placeným stáním nebo jejích úsecích
ve vymezených oblastech města (placená parkoviště).

2.

Předplatné parkovací karty vydává po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů
správce placených parkovišť.

3.

Předplatná parkovací karta je nepřenosná na jiné vozidlo, než na jehož registrační značku
byla vydána. Může být vydána na dobu max. 1 kalendářního roku a musí obsahovat tyto
náležitosti:
- číslo karty
- údaj o době platnosti
- registrační značku vozidla
- vymezení oblasti, pro kterou byla karta vydána.

4.

O vydaných předplatných parkovacích kartách musí být vedena evidence, která obsahuje:
- číslo karty,
- datum jejího vydání,
- dobu platnosti karty (od – do),
- registrační značku vozidla, pro které byla karta vydána,
- oblast, pro kterou byla karta vydána.

Čl. 3
Podmínky pro vydávání parkovacích karet osobám s trvalým pobytem, sídlem nebo
provozovnou nebo osobám vlastnícím nemovitost ve vymezených oblastech s placeným
stáním
1. Parkovací karta slouží k prokázání zaplacení sjednané ceny za stání silničního
motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem
podnikání podle zvláštního právního předpisu1), která má sídlo nebo provozovnu ve
vymezené oblasti města, nebo za stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která
má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města.
2. Parkovací karty vydává po zaplacení ceny sjednané podle cenových předpisů správce
placených stání na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích (dále jen
„zóna placeného stání“ nebo „modrá zóna“).
3. Parkovací karta může být vydána na základě písemné žádosti těmto osobám:
a) fyzické osobě s místem trvalého pobytu v příslušné zóně placeného stání, která je
vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla (dále jen „vozidlo“),
na které má být parkovací karta vydána,
b) fyzické osobě vlastnící nemovitost v příslušné zóně placeného stání, která je
vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, na které má být parkovací karta vydána,
c) fyzické osobě s místem trvalého pobytu nebo vlastnící nemovitost v příslušné zóně
placeného stání, která užívá služební vozidlo na základě smlouvy k soukromým
účelům nebo užívá vozidlo na základě jiného právního vztahu k vozidlu, pokud není
zapsána v technickém průkazu vozidla, tj. velkém technickém průkazu (dále jen „TP“)
jako vlastník nebo provozovatel vozidla,
d) právnické osobě se sídlem nebo provozovnou v příslušné zóně placeného stání, která
je vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, na které má být parkovací karta vydána,
pokud toto vozidlo provozuje za účelem podnikání,
e) podnikající fyzické osobě se sídlem nebo provozovnou v příslušné zóně placeného
stání, která je vlastníkem nebo provozovatelem vozidla, na které má být parkovací
karta vydána, pokud toto vozidlo provozuje za účelem podnikání.
4. Splnění podmínek pro vydání parkovací karty podle odst. 3 musí být prokázáno takto:
a) místo trvalého pobytu - platným občanským průkazem nebo platným dokladem
o povolení trvalého pobytu (u cizinců); za splnění podmínky trvalého pobytu v zóně
placeného stání se nepovažuje trvalý pobyt na adrese sídla ohlašovny Městského
úřadu Beroun, tj. Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, pokud žadatel o parkovací kartu
současně neprokáže, že je v zóně placeného stání, která zahrnuje jako vymezenou
oblast Husovo náměstí, uživatelem bytu na základě nájemní nebo jiné smlouvy.
Bydliště v modré zóně pouze na základě nájemní smlouvy nebo obdobné smlouvy bez
prokázání trvalého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti žadatele v příslušné modré
zóně nezakládá nárok na vydání rezidentní parkovací karty do této modré zóny.
b) vlastnictví nemovitosti – výpisem z katastru nemovitostí ne starším než 1 měsíc
(postačí výpis pořízený přes Internet); nový vlastník nemovitosti, který není dosud
zapsán v katastru nemovitostí (nemá LV), předloží „Návrh na vklad“, který obsahuje
přidělené jednací číslo a razítko katastrálního úřadu,
c) umístění provozovny – živnostenským listem (pokud je v něm provozovna uvedena)
nebo výpisem ze živnostenského rejstříku ne starším než 1 měsíc (postačí výpis
pořízený přes Internet); u podnikajících osob, které nejsou zapsány v živnostenském
rejstříku (např. lékaři, advokáti) nájemní smlouvou k prostorám, v nichž provozují
svou činnost,
___________________________
1)

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů
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d) právní vztah k vozidlu, pro které má být parkovací karta vydána:
- je-li žadatel o parkovací kartu zapsán v registru vozidel jako vlastník nebo
provozovatel vozidla – platným TP, ve kterém je žadatel zapsán jako vlastník nebo
provozovatel vozidla; pokud lze potřebné údaje ověřit z platného osvědčení
o registraci vozidla, tj. malého technického průkazu (dále jen „ORV“), postačuje
tento doklad,
- není-li žadatel o parkovací kartu zapsán v registru vozidel jako vlastník nebo
provozovatel vozidla - platným TP nebo ORV, ze kterého lze ověřit potřebné
údaje, a originálem dokladu o oprávnění žadatele k užívání vozidla, jímž může
být:
- čestné prohlášení obou manželů, že vozidlo je ve společném jmění manželů,
nebo že je užíváno na základě leasingové/úvěrové smlouvy uzavřené jedním
z manželů, pokud je v TP a ORV zapsán jenom jeden z manželů,
- potvrzení zaměstnavatele o poskytnutí služebního vozidla žadateli k používání
pro soukromé účely,
- potvrzení právnické osoby o poskytnutí služebního vozidla žadateli jako
členovi orgánu právnické osoby (např. jednateli společnosti, členovi dozorčí
rady nebo představenstva, společníkovi apod.) k používání pro soukromé
účely,
- nájemní smlouva s autopůjčovnou o dlouhodobém (nejméně na dobu platnosti
vystavené parkovací karty) pronájmu vozidla.
5. V případě, že se k vystavení parkovací karty nemůže dostavit žadatel (osoba, která splňuje
výše uvedené podmínky), může pověřit jinou osobu, která předloží žádost a veškeré
uvedené doklady, zplnomocnění od žadatele a občanský průkaz žadatele o parkovací
kartu. Pokud žadatel o parkovací kartu nemůže zapůjčit osobě zmocněné k převzetí
parkovací karty svůj občanský průkaz, musí být předložena kopie tohoto občanského
průkazu a podpis žadatele na zplnomocnění musí být úředně ověřen.
6.

Parkovací karta je nepřenosná na jiné vozidlo, než na jehož registrační značku byla
vydána, nejedná-li se o přenosnou parkovací kartu bez uvedení registrační značky
vozidla, a její vydání nezabezpečuje automaticky parkovací místo v příslušné zóně
placeného stání.

7.

Parkovací karta může být vydána na dobu max. 1 kalendářního roku a musí obsahovat
tyto náležitosti:
- číslo karty
- údaj o době platnosti
- registrační značku vozidla
- vymezení oblasti, pro kterou byla karta vydána.
Na přenosné parkovací kartě nemusí být uvedena registrační značka vozidla.
Parkovací karta vydaná na kalendářní rok platí po dobu příslušného kalendářního roku
a po jeho uplynutí ještě do 31. ledna roku následujícího.

8.

Přenosná parkovací karta bez uvedení registrační značky vozidla může být vydána
provozovatelům ubytovacích zařízení, která se nachází v příslušné zóně placeného stání,
v počtu max. 2 kusů na ubytovací zařízení.

9.

O vydaných parkovacích kartách musí být vedena evidence, která obsahuje:
- číslo karty,
- datum jejího vydání,
- dobu platnosti karty (od – do),
- identifikační údaje osoby, které byla karta vydána:
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- u fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, a pokud
je důvodem pro vydání parkovací karty vlastnictví nemovitosti ve vymezené oblasti
města, také adresa této nemovitosti,
- u podnikajících fyzických osob kromě výše uvedených identifikačních údajů též
IČO, sídlo, a pokud je důvodem pro vydání parkovací karty umístění provozovny
ve vymezené oblasti města, také adresa provozovny,
- u právnických osob název, IČO, sídlo, a pokud je důvodem pro vydání parkovací
karty umístění provozovny ve vymezené oblasti města, také adresa provozovny,
- tovární značku a registrační značku vozidla, pro které byla karta vydána, číslo TP či
ORV, při vydání karty osobě uvedené v odst. 3 písm. c) též název a sídlo
zaměstnavatele nebo identifikační údaje jiného vlastníka vozidla (je-li vlastníkem
vozidla fyzická osoba, její jméno, příjmení a adresu, je-li vlastníkem vozidla právnická
osoba, její název a sídlo),
- oblast, pro kterou byla karta vydána,
- zaplacenou cenu za stání silničního motorového vozidla.
10. Parkovací karta platí po dobu příslušného kalendářního roku, na který byla vydána,
a po jeho uplynutí ještě do 31. ledna roku následujícího, pokud žadatel po celou tuto dobu
splňuje podmínky pro její vydání. Pozbytím nároku žadatele na parkovací kartu
v průběhu její platnosti končí i platnost parkovací karty.
11. Pokud žadatel změnou rozhodných skutečností pro vydání parkovací karty podle odst. 3
pozbyde nárok na parkovací kartu v průběhu její platnosti (např. při ukončení trvalého
pobytu v příslušné modré zóně, pro kterou byla parkovací karta vydána), je povinen tuto
změnu bez zbytečného odkladu nahlásit správci placených parkovišť a placených stání
a parkovací kartu vrátit. Současně s vrácením parkovací karty může požádat o vrácení
části původně zaplacené ceny za stání silničního motorového vozidla. Na základě
takovéto žádosti se vrací poměrná část zaplacené ceny připadající na celé nezapočaté
měsíce zbývající od vrácení parkovací karty do konce kalendářního roku, na který byla
karta vydána. V případě, kdy žadatel výše uvedenou změnu rozhodných skutečností
nenahlásí a parkovací kartu nevrátí, správce placených parkovišť a parkovacích stání
poté, kdy zjistí jiným způsobem, že došlo k pozbytí nároku žadatele na parkovací kartu
a tím i k pozbytí platnosti parkovací karty, vyřadí parkovací kartu ze systému platných
parkovacích karet.
Čl. 4
Parkování ve vymezených oblastech s placeným stáním ve zvláštních případech
1.

Pro parkování servisních vozidel a vozidel údržbářů a řemeslníků, kteří dočasně působí
na zakázce v oblasti s placeným stáním, může být vydána jednorázová jednodenní nebo
několikadenní parkovací karta ve formě dokladu o úhradě placeného stání (dále jen
„karta“). Tato karta platí pouze pro vozidlo, jehož registrační značka je na ní uvedena
a pouze v den, který je na ní vyznačen. V tento den může být použita ve všech zónách
placeného stání mimo placená parkoviště. K vydání této karty se předkládá pouze doklad
o zakázce v oblasti (např. objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo apod.)

2.

Pro návštěvníky obyvatel s trvalým pobytem ve vymezených oblastech s placeným
stáním může být vydána jednorázová jednodenní nebo několikadenní parkovací karta
ve formě dokladu o úhradě placeného stání (dále jen „karta“), kterou může zakoupit
pouze obyvatel (rezident) příslušné zóny. Tato karta platí pouze pro vozidlo, jehož
registrační značka je na ní uvedena, pouze v den, který je na ní uveden, a pouze v zóně
placeného stání, ve které má trvalý pobyt obyvatel, pro jehož návštěvníka má být karta
vydána. K vydání této karty se předkládá pouze platný občanský průkaz nebo platný
doklad o povolení trvalého pobytu (u cizinců) žadatele – obyvatele příslušné zóny.
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Čl. 5
Společná ustanovení k parkovacím kartám
1.

Parkovací karty nesmí být jakkoliv upravovány, duplikovány nebo kopírovány, jinak jsou
neplatné. Pro případnou kontrolu musí být parkovací karta umístěna ve vozidle
na viditelném místě za předním sklem parkujícího vozidla lícovou stranou směrem ven
tak, aby byly veškeré údaje uvedené na kartě v plném rozsahu viditelné a čitelné
z vnějšku vozidla. Pokud byla žadateli vydána parkovací karta na předchozí kalendářní
rok, starou parkovací kartu vrátí při vydání nové karty.

2.

V případě zcizení parkovací karty může její držitel požádat o vystavení duplikátu karty.
Ten může být vydán jen po předložení příslušného protokolu Policie ČR.

3.

V případě změny údaje o vozidle, pro které byla karta vydána, může její držitel požádat
o vystavení duplikátu karty. Ten může být vydán jen po doložení úředního potvrzení
o příslušné změně údajů.

4.

V případě prodeje vozidla, pro které byla karta vydána, a zakoupení nového vozidla
může provozovatel vozidla požádat o vydání nové karty na registrační značku tohoto
nového vozidla. Tato nová karta se vydává bezplatně za předpokladu odevzdání staré
karty.

5.

V případě ztráty parkovací karty nelze vydat její duplikát. Držitel karty může požádat
o vydání nové parkovací karty, přičemž je povinen zaplatit cenu stanovenou v souladu
s cenovými předpisy.

6.

Provozovatelem placených parkovišť a placených stání ve vlastnictví města Beroun
je město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun.

7.

Správcem placených parkovišť a placených stání ve vlastnictví města Beroun
je na základě smlouvy s jejich provozovatelem společnost Berounská provozní s.r.o.,
IČO: 05030650, Politických vězňů 1940, Beroun-Město, 266 01 Beroun.
Čl. 6
Přechodné ustanovení

Roční parkovací karta vydaná osobě s trvalým pobytem, sídlem nebo provozovnou nebo
osobě vlastnící nemovitost ve vymezených oblastech s placeným stáním na rok 2021
se považuje za parkovací kartu podle čl. 3 těchto pravidel.
Čl. 7
Zrušovací ustanovení a účinnost
1.

Dnem nabytí účinnosti těchto pravidel se zrušují Pravidla pro vydávání parkovacích karet
schválená Radou města Beroun dne 12. 12. 2018 s účinností od 1. 1. 2019.

2.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022.

RNDr. Soňa Chalupová v.r.
starostka města
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