
VYHLÁŠKA č. 75/2001 
 

 

O PĚŠÍ ZÓNĚ A REŽIMU DOPRAVY V MĚSTSKÉM CENTRU A 
MÍSTNÍM POPLATKU ZA POVOLENÍ VJEZDU MOTOROVÝCH 

VOZIDEL DO VYBRANÝCH MÍST A ČÁSTÍ MĚSTA 
 

 

 

 Zastupitelstvo města  Šumperka  v souladu s ustanovením  § 10, písm. b) a § 84, odst. 
2, písm i) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, a ust. § 10, zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,   vydalo na svém zasedání dne  16.8. 2001 tuto 
obecně závaznou vyhlášku. 
 

část I. Pěší zóna a režim dopravy v městském centru   
čl. 1 

 Pro zabezpečení provozu v městském centru se jako součást celkového řešení 
dopravní sítě zřizuje pěší zóna, ohraničená těmito komunikacemi a místním označením: 

Ulice Hlavní třída, ul. Krátká a dále části ulic 
ul. Langrova do č. 3A, ul. Gen. Svobody do č. 18, ul. Kozinova do č. 8, ul. Starobranská od č. 
1, ul. Puškinova od křižovatky Terezínská, ul. Fialova po křižovatku s obslužnou komunikaci 
vedoucí do dvora domů Hlavní třída 14, 16, 18, ul. Na hradbách od ul. Langrovy po 
Starobranskou, ul. Slovanská od č. 18. Pěší zóna je vyznačena dopravním značením jako 
uzavřená oblast  na vjezdu a výjezdu z ní. 

čl. 2 
 Vjezd vozidlům do pěší zóny a zastavení 1) zde je umožněno  následujícím způsobem : 
1. Bez časového omezení a bez povolení vystaveného bezplatně Městskou policií v Šumperku 
(dále jen povolení MP) je povolen vjezd do pěší zóny a zastavení  zde vozidlům vybaveným 
zařízením  zabezpečujícím odstraňování havárií  při výkonu této služby, vozidlům 
provádějícím likvidaci živelných pohrom a jejich následků, vozidlům policie při zásahu v pěší 
zóně, vozidlům zdravotnické služby při zásahu na pěší zóně a vozidlům provádějícím v pěší 
zóně údržbu komunikací a jejich příslušenství a svoz TDO. Dále pak vozidlům s označením 
012). Toto ustanovení neopravňuje držitele označení 01 projíždět pěší zónou a odmítnout 
kontrolu dokladů podmiňujících držení označení 01 strážníkem Městské policie Šumperk a 
policistou Policie ČR.  

2. Osoby mající trvalý pobyt v pěší zóně mohou svými vozidly vjíždět do pěší zóny a zastavit 
zde v době od 18.00 do  10.00 hodin bez povolení MP. Mimo uvedenou dobu mohou tato 
vozidla vjíždět do pěší zóny a zastavit zde na základě povolení MP, řidič je povinen 
dodržovat  trasu uvedenou v tomto povolení. 

3. Osoby blízké 3) osobám majícím trvalý pobyt v pěší zóně , manželé těchto osob a jejich děti  
nebo osoby vlastnící v uvedené oblasti nemovitost a osoby užívající zde nemovitost ke své 
hospodářské činnosti, mohou svými vozidly vjíždět do pěší zóny a zastavit zde v době od 
18.00 do 10.00 hodin bez povolení MP. 

4. Vozidlům, provádějícím  dopravní obsluhu objektů v pěší zóně , jejichž celková hmotnost 
nepřesahuje 6 tun je povolen vjezd a zastavení  v pěší zóně v době od 18.00 do 10.00 hodin . 
Dopravní obsluhou se rozumí vozidla zajišťující zásobování, provádějící drobné 
opravárenské, údržbářské a podobné služby 4), vozidla pošty zajišťující výběr poštovních 
schránek v pěší zóně, doručování zásilek v pěší zóně, a zákazník, provádějící odvoz těžkého a 



nedělitelného zboží z obchodních jednotek v pěší zóně. Vozidla dopravní obsluhy, jejichž 
celková hmotnost přesahuje 6 t mohou do pěší zóny vjíždět a zastavit zde pouze v uvedené 
době na základě povolení MP. 

5. Vozidlům, jejichž vjezd do pěší zóny a zastavení  zde je nezbytně nutné v souvislosti se 
stavební činností u povolených staveb a jejich změn 5) a v případech stěhování  je vjezd a 
zastavení  zde povoleno v době a po trase  uvedené v povolení vystaveném za poplatek 
Městskou policií v Šumperku.  

čl. 3 
  Stání  vozidel 6)  v pěší zóně je zakázáno.  

čl. 4 
 Cyklistům je vjezd do pěší zóny zakázán v době od 8.00 do 18.00 hodin, mimo 
cyklistických stezek,  vyznačených dopravním značením. 

čl. 5 
 Vozidlům taxislužby7) je vjezd do pěší zóny zakázán. 

čl. 6 
 Režim dopravy v pěší zóně, určený dopravním značením a touto obecně závaznou 
vyhláškou, je pod kontrolou Městské policie Šumperk. Nedodržení stanoveného režimu 
dopravy je postihováno jako přestupek dle zákona 8). 
 

 

část II. Poplatek a sazby poplatku za povolení vjezdu motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí města   

čl. 7 
1. Správcem místního poplatku za povolení vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a 
částí města  je Městská policie Šumperk. Poplatek je vyměřován za povolení vjezdu do pěší 
zóny. 
2. Sazby  poplatků pro udělení povolení k vjezdu do pěší zóny dle čl. 2, odst. 5  této obecně 
závazné vyhlášky činí : 
 

 
Poplatek za 1 den 1 týden 1 měsíc 6 měsíců
1 vozidlo 20,- Kč 110,- Kč 415,- Kč 2200,- Kč  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

čl. 8 
 Dne 31.8.2001  se ruší obecně závazná vyhláška číslo 62/99 o pěší zóně a režimu 
dopravy v městském centru a místním poplatku za  povolení vjezdu motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí města, schválená dne  11. 3. 1999. 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2001. 

 
 
 Ing. Petr Krill v.r.       Mgr. Zdeněk Brož v.r. 
      starosta                  místostarosta 

 
 
 
 

1) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích , § 2, písm. o 
2) Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, příloha 7 
3) Zákon č. 40/l964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  § 116 

4) Jedná se o činnosti, na které se nevztahují ustanovení zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 55 

5) Jedná se o činnosti, na které se vztahují ustanovení zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, § 55 

6) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích , § 2, písm. n 
7) Zákon č. 111/1999 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, § 2, odst. 8  

8) Zákon č. 200/1990 Sb. ,o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 46, odst. 2  
 


