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PODMÍNKY PRO ZŘÍZENÍ NOVÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ PRO MOTOROVÉ 
VOZIDLO NA OBECNÍM POZEMKU 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Souhlas ke zřízení zpevněné plochy pro stání motorového vozidla vydává SMO - městský 

obvod Polanka nad Odrou na základě smlouvy o právu umístit stavbu na cizím pozemku 

a na základě nájemní smlouvy na část pozemku, na kterém bude provedena stavba 

zpevněné plochy. 

2. Pokud žadatel disponuje vlastním pozemkem, musí přednostně řešit trvalé parkovací 

stání na vlastním pozemku. 

Čl. II. 

Podání žádosti 

1. Žadatel podá žádost o uzavření nájemní smlouvy o zřízení nového parkovacího stání 

a žádost o souhlas s umístěním a realizací části stavby cizího vlastníka v obecním 

pozemku zdejšímu odboru financí, vnitřních věcí a majetku (dále jen „FVVM“) - 

oddělení majetku. K žádosti o uzavření smlouvy je nutno doložit tyto podklady: 

- dokumentaci s popisem stavby zpevněné plochy (konstrukční vrstvy zpevněné 

plochy), výhledovými úhly a její napojení na veřejnou komunikaci včetně 

dopravního značení, která bude vyhotovena a ověřena otiskem razítka a podpisem 

odborně způsobilého projektanta; 

- kladné stanovisko dotčeného orgánu Policie České republiky (Dopravní 

inspektorát Ostrava). 

Čl. III. 

Technické parametry 

1. Minimální rozměry zpevněné plochy pro stání motorového vozidla budou odpovídat 

požadavkům normy ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, 

v rámci projektování budou dodrženy všechny normy (ČSN 73 6101 – odvodnění 

parkoviště, atd.), technické podmínky (TP 153 – zpevněná travnatá parkoviště, atd.) 

a vyhlášky.  

2. Takto vybudovaná zpevněná plocha pro stání motorového vozidla bude označena 

dopravním značením IP12 Vyhrazené parkoviště (obr. 1) a dodatkovou tabulí E13 

s vyznačením registrační značky vozidla nebo jiným upřesňujícím textem účelu využití 

této plochy (obr. 2). Montáž a pořízení dopravních značek bude hrazena žadatelem.  

Čl. IV. 

Ostatní podmínky 

1. Zpevněná plocha musí být dokončena prokazatelně nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy 

o právu umístit stavbu na cizím pozemku. Ke kontrole splnění podmínek smlouvy o právu 

umístit stavbu na cizím pozemku a nájemní smlouvy bude přizván zástupce zdejšího úřadu. 

V případě, že zpevněná plocha pro stání motorového vozidla nebude ve stanovené lhůtě 

prokazatelně dokončena, pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy o právu umístit 

stavbu na cizím pozemku a od nájemní smlouvy. 



2. Žadatel je povinen uzavřít nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy, jehož správa je svěřena městskému obvodu Polanka nad 

Odrou. Maximální nájemné pozemku, na kterém si žadatel vybuduje trvalé parkovací stání 

je stanoveno v cenovém věstníku ministerstva financí. O nájemném v cenovém rozsahu 

stanoveném ministerstvem financí a o uzavření nájemní smlouvy rozhoduje dle Obecně 

závazné vyhlášky č. 14/2013 čl. 7 odst. (9) Rada městského obvodu Polanka nad Odrou.  

3. Podle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 18/2019 čl. 8 odst. (5) je 

od poplatku za užívání veřejného prostranství spočívající ve vyhrazení trvalého 

parkovacího místa osvobozen žadatel (poplatník), který na vlastní náklady vybuduje trvalé 

parkovací místo na území městského obvodu Polanka nad Odrou, a jemuž zároveň svědčí 

pro tyto účely užívací právo nájmu k pozemku města Ostravy nebo k části takového 

pozemku, na němž se předmětné parkovací místo navrhuje. Žadatel je povinen uzavřít 

nájemní smlouvu na část pozemku ve vlastnictví statutárního města Ostravy. 

 

 

Obr. 1 Dopravní značka IP12  Obr. 2 Dopravní značka E13 

Čl. V. 

Přechodná a závěrečné ustanovení 

Tyto podmínky nahrazují v plném rozsahu Podmínky pro zřízení nového parkovacího stání 

pro motorové vozidlo na obecním pozemku zpracované Vladimírem Mikeskou - odbor 

správní.  

Tyto podmínky schválila Rada městského obvodu Polanka nad Odrou dne 25.11.2020 a bylo 

přijato usnesení č. 0650/RMOb-Pol/1822/55. 


