Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích nebo jejich úsecích, na nichž je zavedeno placené stání
schválený Radou města České Budějovice usnesením č. 1397/2016
platný od 19.10.2016
Provozovatel není při výkonu této činnosti podle §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. osobou
povinnou k dani (DPH)

1. Ceny parkovného za stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou
osobou se sídlem, provozovnou (dále jen abonent – AB), nebo fyzickou osobou
s trvalým pobytem (dále jen rezident – RE) ve vymezených oblastech č. I a č. II,
Vymezenou oblastí č. I se rozumí oblast ohraničená komunikacemi Na Mlýnské stoce
– Mlýnská – Hroznová – Česká – Zátkovo nábřeží – Jirsíkova.
Vymezenou oblastí č. II se rozumí oblast ohraničená komunikacemi Nádražní –
Rudolfovská – Štítného – Lannova – Dvořákova – Žižkova.
1.1

Ceny parkovného za stání silničního motorového vozidla provozovaného
abonenty:
Základní cena za stání vozidla:
roční ……………………………………..
pololetní ……………………………….
čtvrtletní ……………………………….

15.000,- Kč
7.500,- Kč
3.750,- Kč

Cena za vystavení nové parkovací karty v případě:
- poškození, po vrácení poškozené karty ………………………. 50,- Kč
- změny registrační značky, po vrácení původní karty …… 50,- Kč
- odcizení (bez vrácení původní karty) karty na níž:
a) je uvedeno registrační číslo …………………………………. 50,- Kč
b) není uvedeno registrační číslo ………………….. nová karta se nevystavuje
(vzhledem k možnosti jejího zneužití je nutné zakoupit kartu novou za
plnou cenu)
1.2

Ceny parkovného za stání silničního motorového vozidla provozovaného
rezidenty:
Základní cena za stání vozidla:
roční ………………………………………
pololetní ………………………………..
čtvrtletní ……………………………….

2.000,- Kč
1.000,- Kč
500,- Kč

Cena za vystavení nové parkovací karty v případě:
- ztráty nebo odcizení ………………………………………………….
- poškození, po vrácení poškozené karty ……………………..
- změny registrační značky, po vrácení původní karty ….

50,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

2. Ceny za stání motorového vozidla na místních komunikacích nebo jejich určených
úsecích na dobu časově omezenou (parkovací automaty a virtuální parkovací
hodiny)

2.1

Zóna N

první hodina
40,- Kč
každá další započatá hodina
90,- Kč
(nejkratší placená doba 30 minut, kroky v první hodině po 30 minutách,
další kroky po 10 minutách)

Zóna A

první hodina
každá další započatá hodina

30,- Kč
60,- Kč

Zóna B

každá započatá hodina

10,- Kč

Zóna Z

30 minut
(pevná placená doba 30 minut)

10,- Kč

Zařazení místních komunikací nebo jejich určených úseků do tarifních zón:
Tarifní
zóna

Místní komunikace

Náměstí Přemysla Otakara II. (úsek Biskupská – Dr. Stejskala)
N

Náměstí
Přemysla
Otakara
II. (úsek Karla IV. – Kanovnická)
(úsek Biskupská
– Dr.
Stejskala
Náměstí Přemysla Otakara II. (úsek U Černé věže – Krajinská)
Hroznová (U Černé věže - Kněžská)

A

Kněžská (Hroznova - Kanovnická)
(úsek (Kanovnická – Karla IV.)
Kněžská
U Černé věže (Hradební – Hroznova)

B

Dukelská, muzeum (Lidická – Jirsíkova)
Dukelská (úsek u školy)
F. A. Gerstnera (E.On – Zátkovo nábřeží)
F. A. Gerstnera (Koh-i-noor)
Chelčického (Lannova – Rudolfovská)
J. Haška, u obchodní akademie (Husova – slepá)
Lannova (Chelčického – Nádražní)
Lannova (Štítného – Chelčického)
Matice školské, u polikliniky JIH (Lidická – Tylova)
Jirsíkova, u divadla (Dukelská – Zlatý most)
Zátkovo nábřeží, levý břeh (F. A. Gerstnera – Zlatý most)

Zátkovo nábřeží (Zlatý most – Lidická)
Senovážné náměstí (parkoviště)
B

Senovážné náměstí (pošta)
Senovážné náměstí (Dům služeb)
Tylova (úsek u PK JIH)
DK Slavie

Z

Nádražní, před železniční poliklinikou

3. Ceny parkovného za stání silničního motorového vozidla na parkovištích:
Mariánské náměstí
osobní automobil: pondělí až pátek 8.00 – 18.00 hodin
sobota
8.00 – 14.00 hodin

každá započatá hodina 15,- Kč
každá započatá hodina 15,- Kč

předplatitelská karta: 15 míst pro osobní automobily

15.000,- Kč/ 1 rok

Dlouhá louka
ceny parkovného v době konání akcí na Výstavišti České Budějovice, a. s.
osobní automobil: denně 100,- Kč
autobus:
denně 250,- Kč

(po 13.00 hodině 40,- Kč)

Ke dni účinnosti tohoto ceníku se zrušují:
1. Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích jejich úsecích,
na nichž je zavedeno placené stání, ze dne 1.8.2016

V Českých Budějovicích dne 4.10.2016

Ing. Jiří Svoboda, primátor města

