
 
 

S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  C H O M U T O V  

 
NAŘÍZENÍ č.2/2021 

 
upravující organizování dopravy na území města Chomutova  

 

Rada města Chomutova se dne 7.9.2021 usnesla podle ustanovení § 23 odst. 1), písm. a) a c) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení. 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Pro účely organizování dopravy na území města Chomutova se tímto nařízením: 
1. vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy 
a) k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 

hodin 
b) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za 

účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, 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 

2. stanoví způsob placení sjednané ceny 
3. stanoví způsob prokazování zaplacení sjednané ceny. 

 
 

Článek 2 
Vymezení místních komunikací 

 
Vymezení oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního 
motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy: 
 
1. oblast (modrá) ohraničená ulicemi Dr. Farského – Mánesova – Na Příkopech – Riegrova – 

Palackého s místními komunikacemi nebo jejich úseky v ulicích: 
 
podle čl. 1, odst. 1, písm. a)  
 
Husovo nám. 
Chelčického - parkoviště u č.p.101 
Jakoubka ze Stříbra 
Klostermannova 
Mánesova - parkovací zálivy u vozovky 
Mánesova - parkoviště před Městskou halou 
Mánesova - parkoviště před sportovním domem 
Mánesova - parkoviště u Městských lázní 
Mostecká - úsek mezi Husovým nám. a ul. Mánesovou 










