
Nařízení města Mikulov 
č. 7/2022, 

o vymezení místních komunikací s placeným stáním 
 
 
Rada města Mikulov se na své schůzi dne 19.09.2022 usnesla vydat na základě § 23 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, toto nařízení:  
 

Článek 1 
Vymezení oblastí zpoplatněného stání 

 
1) Oblasti města Mikulov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky (dále 

jen „vymezené komunikace“) užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 1): 
a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 

hodin, jsou vymezeny jako oblast 1 Přílohy k tomuto nařízení, 
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou 

osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která má sídlo 
nebo provozovnu ve vymezené oblasti nebo k stání silničního motorového vozidla 
fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve 
vymezené oblasti nebo ke stání silničních motorových vozidel stanovených v článku 2 
tohoto nařízení, jsou vymezeny jako oblast 2 a 3 Přílohy k tomuto nařízení, 

c) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 
hodin; nebo k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo 
fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu2), která 
má sídlo  nebo provozovnu ve vymezené oblasti nebo k stání silničního motorového 
vozidla  fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti 
ve vymezené oblasti nebo ke stání silničních  motorových vozidel stanovených 
v článku 2  tohoto nařízení, jsou vymezeny jako oblast 4  Přílohy k tomuto nařízení. 

2) Vymezené komunikace jsou označeny dopravním značením podle zvláštního právního 
předpisu3). 

 
Článek 2 

Silniční motorová vozidla stanovená nařízením 
 
1) Vymezené komunikace lze použít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy také 

jde-li o: 
a) silniční motorové vozidlo pro které je vydáno parkovací oprávnění, provozované 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního 
právního předpisu2), po dobu poskytování služby v čase od 6.00 do 20.00 hod. jde-li o 
stání ve vymezených oblastech 2 až 4 Přílohy k tomuto nařízení, 

 
b) silniční motorové vozidlo, pro které je vydáno parkovací oprávnění, používané 

zaměstnancem, který nemá trvalé bydliště ve městě Mikulov,  zaměstnavatele se sídlem 
nebo provozovnou na území města Mikulov ve vymezené oblasti 2 až 4 Přílohy k 
tomuto nařízení za účelem individuální dopravy do zaměstnání, jde-li o stání ve 
vymezené oblasti 3 nebo 4 Přílohy k tomuto nařízení v čase od 6.00 do 24.00 hod. nebo 
v čase od 00:00 do 24:00 hod. v případě zaměstnance vykonávajícího funkci strážníka 
Městské policie Mikulov, 



 
 

c) silniční motorové vozidlo, pro které je vydáno parkovací oprávnění za cenu 6.000 
Kč/rok, jde-li o stání ve vymezené oblasti 3 nebo 4 Přílohy k tomuto nařízení, 

d) silniční motorové vozidlo, pro které je vydáno parkovací oprávnění, provozované 
právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního 
předpisu2), která má sídlo  nebo provozovnu ve vymezené oblasti 2 Přílohy k tomuto 
nařízení   nebo silniční motorové vozidlo fyzické osoby, pro které je vydáno parkovací 
oprávnění, která má místo trvalého pobytu  nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 
oblasti 2 Přílohy k tomuto nařízení, která nepožádala o vydání parkovacího oprávnění 
pro tuto oblast, jde-li  náhradou o stání  ve vymezené oblasti dle 3 nebo 4 Přílohy k 
tomuto nařízení, 

e) silniční motorové vozidlo, pro které je vydáno parkovací oprávnění, provozované 
právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního 
předpisu2), která má sídlo  nebo provozovnu na území města Mikulov, avšak nikoli ve 
vymezených oblastech dle Přílohy k tomuto nařízení   nebo silniční motorové vozidlo 
fyzické osoby, pro které je vydáno parkovací oprávnění, která má místo trvalého pobytu  
nebo je vlastníkem nemovitosti na území města Mikulov, avšak nikoli ve vymezených 
oblastech dle Přílohy k tomuto nařízení, jde-li o stání v oblasti 3 nebo 4 Přílohy 
k tomuto nařízení. 

f) silniční motorové vozidlo, pro které je vydáno parkovací oprávnění dle čl.1 tohoto 
nařízení, jde-li o stání ve vymezené oblasti 3 nebo 4 Přílohy tohoto nařízení. 

 
Článek 3 

Placení sjednané ceny 
 
1) Cena za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích se sjednává dle 

platného ceníku schváleného usnesením Rady města Mikulov. 
2) Sjednaná cena za stání na vymezených komunikacích se platí takto: 

a) případech uvedených v článku 1 odst. 1 písm. a) a písm. c) část před středníkem hotově 
nebo platební kartou v parkovacím automatu umístěném v příslušné vymezené oblasti 
nebo mobilní aplikací. 

b) v případech uvedených v článku 1 odst. 1 písm. b) a písm. c) část za středníkem a článku 
2 zaplacením sjednané ceny parkovacího oprávnění v hotovosti do pokladny 
provozovatele systému zpoplatněného užití místní komunikace, platební kartou, nebo 
převodem na účet provozovatele systému zpoplatněného užití místní komunikace na 
základě vystavené faktury. 

 
Článek 4 

Způsob prokazování zaplacení sjednané ceny 
 
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje: 
a) jde-li o silniční motorové vozidlo s uzavřenou kabinou uložením kontrolní stvrzenky z 
parkovacího automatu na horní straně palubní desky potištěnou stranou nahoru tak, aby údaje 
na ní uvedené mohly být zkontrolovány pohledem přes zasklení vozidla, nebo registrací 
registrační značky silničního motorového vozidla v databázi platných parkovacích oprávnění 
provozovatele systému zpoplatněného užití místní komunikace, 
b) jde-li o silniční motorové vozidlo bez uzavřené kabiny předložením kontrolní stvrzenky z 
parkovacího automatu na požádání provozovatele systému zpoplatněného užití místní 
komunikace nebo orgánu oprávněného vykonávat dohled nad provozem na místních 



komunikacích, nebo registrací registrační značky silničního motorového vozidla v databázi 
platných parkovacích oprávnění provozovatele systému zpoplatněného užití místní 
komunikace. 
 
 

Článek 5 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušuje se: 
 
Nařízení města Mikulov č. 4/2021 o vymezení místních komunikací s placeným stáním, 
Nařízení města Mikulov č. 4/2022 o vymezení místních komunikací s placeným stáním, 
Nařízení města Mikulov č. 5/2021 o vymezení místních komunikací s placeným stáním, 
dle číselného označení podle přehledu ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných 
celků a některých správních úřadů. 
 
 
 
 

Článek 6 
Účinnost 

 
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 
 
 
 
 
 
    ---------------------------------------                                         ------------------------------------- 
      Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA                                                Rostislav Koštial 
        místostarostka                                                                          starosta  

  
  

 
 
vyhlášeno dne:   29. 9. 20222 
účinnost od dne: 14. 10. 2022 
 
 

  
   Vyvěšeno dne:                                                                               Sňato dne:   
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
3) Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 



Příloha k Nařízení města Mikulov č. 7/2022 o vymezení místních komunikací s placeným 
stáním 
 
Oblast 1 
 

Místní 
komunikace/parkoviště v 

ulici 

Stručný popis vymezující 
místní komunikace nebo 
její úsek 

Parkoviště Česká parkoviště naproti pošty 
Parkoviště Komenského naproti České spořitelny 
Parkoviště Na Hradbách vedle sportovní haly 
Parkoviště Republikánské 
obrany 

vedle koupaliště 

Parkoviště Republikánské 
obrany 

vedle bytového domu 
Speicher 

Parkoviště Jiráskova bývalý areál BORS 
 
Oblast 2 
 
Náměstí  
Kostelní náměstí  

 
Oblast 3 
 
Ulice Mlýnská  
Ulice 1. května  část ul. 1. května od 

křižovatky s ulicí Kamenný 
Řádek po křižovatku s ul. 
Bezručova 

Ulice Wolkerova  
Ulice Havlíčkova  
Ulice Školní  
Ulice Růžová  
Ulice Venušina  
Ulice Erbenova  
Ulice Habánská  
Ulice Hraničářů  
Ulice Nádražní část ul. Nádražní od 

křižovatky s ul. Hraničářů 
po ul. 28. října  

Ulice Stanislava Živného  
Ulice Vinařská  
Ulice Zdeňka Nejedlého  
Ulice Kpt. Jaroše  
Ulice Větrná  
Ulice Pod Strání  
Ulice Nová  



Ulice Vídeňská část ul. Vídeňská od 
křižovatky s ul. Valtická po 
křižovatku s ul. U Celnice 

Ulice U Bažantnice  
Ulice Na Hradbách  
Ulice Republikánské obrany u fotbalového hřiště 
Ulice Republikánské obrany naproti koupaliště 
Ulice Na Jámě  
Ulice Kozí Hrádek  
Ulice Střelnická  
Ulice Lidická  
Ulice U Lomu  
Ulice Majakovského  
Ulice Gorkého  
Ulice Sadová  
Ulice Pod Hájkem  
Ulice Marie Majerové  
Ulice Husova  
Ulice Zámecká  
Ulice Kapucínská  
Ulice Purkyňova  
Ulice U Staré brány Za domy na ul. Brněnská 

 
Oblast 4 
 
Ulice Svobody  
Ulice Vrchlického  vč. parkoviště vedle 

Penzionu U sv. Urbana 
Ulice Alf. Muchy včetně parkoviště u 

Mototechny 
Ulice Vinohrady včetně parkovací plochy 

podél areálu amfiteátru 
Ulice Česká  
Ulice Vídeňská část ul. Vídeňská od 

křižovatky s ul. Svobody a 
ul. Alf. Muchy po 
křižovatku s ul. Koněvova 

Ulice Koněvova  
Ulice Poštovní  
Ulice Brněnská část ul. Brněnská od 

křižovatky s Kostelním 
náměstím po křižovatku s ul. 
22. dubna 

Ulice 1. května část ul. 1. května od 
křižovatky s ul. Koněvova 
po křižovatku s ul. Kamenný 
řádek 

 



 

 

MĚSTO  MIKULOV  
R a d a  m ě s t a  

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě 
Mikulov a provozní doba parkovacích automatů 

Rada města Mikulov na svém zasedání dne 19.09.2022 vydala v souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů, tento ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených 
komunikacích ve městě Mikulov: 

A. Parkovací oprávnění   
 

1) Cena parkovacího oprávnění pro oblast 2 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022: 
   

a) 1500 Kč/rok za první parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo vydané 
osobě, která má místo trvalého pobytu, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti  

b) 9000 Kč/rok za druhé parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo 
vydané osobě které bylo vydáno parkovací oprávnění nebo osobě, která má místo trvalého 
pobytu ve stejné bytové jednotce, rodinném domě nebo je vlastníkem téže nemovitosti ve 
vymezené oblasti jako osoba, které bylo vydáno první parkovací oprávnění,  

c) 4500 Kč/rok   za parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo vydané 
právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání podle zvláštního právního předpisu, 
která má sídlo nebo, provozovnu ve vymezené oblasti (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy 
možno vydat pouze jedno parkovací oprávnění).  

 
2) Cena parkovacího oprávnění pro oblasti 3 a 4 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022: 
   

a) 600 Kč/rok    za první parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorová vozidlo vydané 
osobě, která má místo trvalého pobytu, nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti,  

b) 2400 Kč/rok   za každé další parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo 
vydané osobě, které bylo vydáno první parkovací oprávnění nebo osobě, která má místo trvalého 
pobytu ve stejné bytové jednotce, rodinném domě nebo je vlastníkem téže nemovitosti ve 
vymezené oblasti jako osoba, které bylo vydáno první parkovací oprávnění, 

c) 3000 Kč/rok   za parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo vydané 
právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání podle zvláštního právního předpisu, 
která má sídlo nebo, provozovnu ve vymezené oblasti (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy 
možno vydat pouze jedno toto parkovací oprávnění) 

d) 3600 Kč/rok za druhé parkovací oprávnění vázané na jedno silniční motorové vozidlo 
vydané právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, která má sídlo nebo, provozovnu ve vymezené oblasti (na jednu provozovnu nebo 
sídlo firmy možno vydat pouze jedno toto parkovací oprávnění).  

 
3) Cena parkovacího oprávnění ve zvláštních případech: 
 

a) Cena parkovacího oprávnění, které umožní stání v oblastech 3 a 4 dle Přílohy k Nařízení 
č. 7/2022                                               

                                                                                                                                             6000 Kč/rok 
b) Cena parkovacího oprávnění, které umožní parkování v oblastech   2 až 4 dle Přílohy k Nařízení 

č. 7/2022 silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou nebo fyzickou 



osobou oprávněnou k podnikání podle zvláštního právního předpisu   které vykonávají služby 
(servisní parkovací oprávnění) ve vymezených oblastech, vázané na motorové vozidlo a 
registrační značku, a to po dobu poskytování služby v čase od 6.00 do 20.00 hod.     

 
                                                                                                                                                100,- Kč/den                  
                                                                                                                                                                       

c) Cena parkovacího oprávnění vázané na silniční motorové vozidlo, která umožní parkování v 
oblasti  3 a 4 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022 pro silniční motorové vozidlo používané 
zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo provozovnou na území města Mikulov v oblasti 
2 až 4, po doložení pracovního vztahu, a to v době od 06:00  - 24:00 hodin, pro zaměstnance 
města Mikulov vykonávající práci strážníka Městské policie Mikulov v době od 00:00 do 24:00 
hodin.                                                                               
                                                                                                                         
                                                                                                                                   600,- Kč/rok                                                                  

 
d) Cena parkovacího oprávnění pro účel stání silničního motorového vozidla provozovaného 

právnickou osobou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v oblasti 2 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022, nebo 
k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu  nebo je 
vlastníkem nemovitosti v vymezené oblasti 2 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022 a nepožaduje 
parkovací oprávnění do této oblasti, se stanovuje obdobně podle části A. odstavec 2) tohoto 
ceníku. 
 

e) Cena parkovacího oprávnění pro účel stání silničního motorového vozidla provozovaného 
právnickou osobou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního 
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu na území města  Mikulov mimo oblasti  
vymezené    Přílohou  k Nařízení č. 7/2022, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické 
osoby, která má místo trvalého pobytu  nebo je vlastníkem nemovitosti  na území 
města  Mikulov  mimo oblasti vymezené  Přílohou k Nařízení č. 7/2022  se stanovuje obdobně 
podle  části A. odstavec 2) tohoto ceníku. 
 

4) Parkovací oprávnění se vydává na dobu 12 měsíců. Platnost parkovacího oprávnění začíná dnem 
zaplacení stanovené ceny parkovacího oprávnění a končí uplynutím posledního dne před datem 
zaplacení stanovené ceny parkovacího oprávnění o rok později. 

 
 
B. Krátkodobé stání 
 
1) Ceny v parkovacích automatech pro oblast 1 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022 na parkovišti Česká a 

parkovišti Komenského a pro oblast 4 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022: pondělí – neděle 07:00-
18:00 hod., na dobu parkování: 
 
a) za každou započatou hodinu    ……………………..….……….....………………..….….  40,-Kč  

 
2) Ceny v parkovacích automatech pro oblast 1 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022 na parkovišti 

Jiráskova:      pondělí – neděle 07:00-18:00 hod. 
 
a)  za každou započatou hodinu …………………………………………….……..............…5,-Kč 
b) celodenní ……………………………. …..…………………………………..…………. 50,-Kč 
c) ztráta parkovacího lístku ……………………..……………….……………..………… 200,-Kč 
d) doba výjezdu z parkoviště …………………………………. 20 minut po zaplacení parkovného 

 
3) Ceny v parkovacích automatech pro oblast 1 dle Přílohy k Nařízení č. 7/2022 na parkovišti Na 

Hradbách (vedle sportovní haly), parkovišti Republikánské obrany (vedle koupaliště), parkovišti 



Republikánské obrany (vedle bytového domu Speicher): pondělí – neděle 07:00-18:00 hod., na dobu 
parkování:  
a) za každou započatou hodinu ………………………………………….….…….……..…  10,-Kč  
b) celodenní     …….……………………………………………………………………….100,-Kč 

 
4) Provozní doba parkovacích automatů celoročně: 

Pondělí – Neděle 07:00 – 18:00 hod.  
 
 
C. Výjimky z placeného stání 
 
1) Zpoplatněné užití místní komunikace ve vymezené oblasti se nevztahuje na návštěvníky, kteří 

nejsou držiteli platného parkovacího oprávnění, a to po dobu 60 minut v oblasti 3, 4 a 1 mimo 
parkoviště Jiráskova dle Přílohy k tomuto nařízení, což řidič doloží parkovacím kotoučem.  

 
2) V oblastech vymezených Přílohou k Nařízení č. 7/2022 se zpoplatněné užití místní komunikace 

nevztahuje na úseky vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově 
postižené, je-li na nich umístěno příslušné označení vydané příslušným orgánem. 

 
3) Zpoplatněné užití místní komunikace ve vymezené oblasti se nevztahuje na silniční motorové 

vozidlo provozované městem Mikulov nebo právnickou osobou zřízenou nebo založenou městem 
Mikulov, 
 

 
D. Závěrečná ustanovení 

 
1) Tento ceník nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. 
2) K tomuto datu pozbývá platnost Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených 

komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů schválený Radou města 
dne 25.07.2022. 

 

 

    ---------------------------------------                                         ------------------------------------- 
    Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA                                                  Rostislav Koštial 
              1. místostarostka                                                                            starosta 
 
 
 
 
 
 
Vyhlášeno dne:      29. 9. 2022 
Účinnost ode dne:  14. 10. 2022 
 


