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Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019

MĚSTSKÉ SLUŽBY ÚSTÍ NAD LABEM
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

NABÍDKOVÝ CENÍK
SLUŽBY V DOPRAVĚ,
SLUŽBY V OBLASTI TĚLESNÉ HYGIENY,
OSTATNÍ REKREAČNÍ ČINNOSTI,
POHŘEBNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

nabývá účinnosti 1. 11. 2019
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DOPRAVNÍ

Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019

OBSLUHA

středisko - PARKOVIŠTĚ - 1010
Provoz parkovišť

A. CENY PRO JEDNORÁZOVÉ STÁNÍ
Provozní doba parkovacích automatů:
pondělí – pátek

7.00 – 18.00 hodin

sobota

8.00 – 13.00 hodin

a) stání vozidel v Ústí nad Labem
(mimo vybraných míst)
DRUH VÝKONU
základní tarif
každá započatá hodina
24 hodinové stání

__________________CENA
10 Kč
70 Kč

b) stání vozidel na vybraných místech v centru města Ústí nad Labem
DRUH VÝKONU
zvýšený tarif
každá započatá hodina
24 hodinové stání

__________________CENA
20 Kč
100 Kč

zvýšený tarif s progresivní sazbou
první započatá hodina

20 Kč

každá další započatá hodina

50 Kč

24 hodinové stání

200 Kč

Zvýšený tarif s progresivní sazbou platí na těchto částích místních komunikací:
- ulice Bratislavská – PA č. 09
- ulice Dlouhá – PA č. 05
- ulice Velká Hradební – PA č. 07 a 08
- ulice Pařížská – PA č. 04
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Platba parkovného pomocí SMS – základní tarif
každá započatá hodina

15 Kč

Platba parkovného pomocí SMS – zvýšený tarif s progresivní sazbou
zvýšený tarif s progresivní sazbou
první započatá hodina

20 Kč

každá další započatá hodina

50 Kč

24 hodinové stání

200 Kč

Zvýšený tarif s progresivní sazbou platí na těchto částích místních komunikací:
- ulice Bratislavská – PA č. 09
- ulice Dlouhá – PA č. 05
- ulice Velká Hradební – PA č. 07 a 08
- ulice Pařížská – PA č. 04
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Platba parkovného pomocí aplikace pro chytré telefony - SEJF
každá započatá hodina

15 Kč

Více informací na http://www.msul.cz/images/MS_Sejf_parking.pdf
Společná ustanovení pro jednorázové stání vozidel:
- minimální zúčtovací jednotkou je půlhodina;
- stání motocyklů je bezplatné;
- vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (označené Parkovacím průkazem dle §67 zákona
č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) nebo sluchově postiženou (označení O2) jsou
na 2 hodiny na vyhrazených místech od placení osvobozena.
Jednorázové ceny na vymezených místních komunikacích v katastrálním území města Ústí nad Labem
jsou platné od 1. 9. 2017.

B. CENY PAUŠÁLNÍ
Rezidentské karty
-

-

-

vydávají se žadatelům, kteří mají trvalé bydliště v místě bezprostředně přilehlém k vymezenému úseku místní
komunikace s placeným stáním a jsou vlastníkem či provozovatelem osobního vozidla do 3,5 tuny nebo užívá
služební osobní vozidlo do 3,5 tuny na základě smlouvy se zaměstnavatelem;
platnost je vázána pouze na úsek komunikace přilehlé k bydlišti žadatele;
vydávání se eviduje dle jednotlivých domácností; za vydání druhé rezidentské karty pro domácnost se účtuje
smluvní cena ve výši 5-ti násobku základní ceny karty; za vydání třetí a každé další rezidentské karty pro
domácnost se účtuje smluvní cena ve výši 10-ti násobku základní ceny karty;
jsou prodávány pro kalendářní rok a jejich cena se v průběhu roku snižuje o 1/12 za každý celý uplynulý měsíc
příslušného roku.
DRUH VÝKONU
roční karta

__________________CENA
400 Kč

Předplatitelská karta
-

-

platí pouze na placeném parkovišti v ulici, kde má žadatel sídlo nebo provozovnu firmy;
žadateli bude vydána po předložení osvědčení o registraci vozidla – část 1 (malý technický průkaz) a výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje;
vydává se pro všechna motorová vozidla o celkové hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny;
jsou vydávány pro kalendářní rok a jejich cena se v průběhu roku snižuje o 1/12 za každý celý uplynulý měsíc
příslušného roku.
DRUH VÝKONU
roční karta

__________________CENA
10.000 Kč
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TAXI karta
- vydává se pro vozidla s přiděleným evidenčním číslem vozidla taxislužby vydaným Dopravním úřadem
Magistrátu města Ústí nad Labem;
- platí pouze na zvlášť označených úsecích místních komunikací k placenému stání;
- jsou prodávány pro kalendářní rok, přičemž při jejich nákupu se cena v průběhu roku snižuje o 1/12 za každý
celý uplynulý měsíc příslušného roku.
DRUH VÝKONU
roční karta

__________________CENA
2.760 Kč

Paušální ceny na vymezených místních komunikacích na katastrálním území města
Ústí nad Labem jsou platné od 1. 9. 2017.
DRUH VÝKONU
výměna rezidentní, předplatitelské a taxi karty
čipová karta na parkoviště

__________________CENA
70 Kč
200 Kč

Za vrácené a nevyužité Rezidentské, Předplatitelské a Taxi karty se zbylé částky nevrací.

Ceny jsou platné od 25. 03. 2019.

Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019
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středisko - MARIÁNSKÉ GARÁŽE - 1020
Parkování
ZÁKLADNÍ SAZBY ZA 1 PARKOVACÍ MÍSTO (vhodné pro parkování na 1 den)
- krátkodobý parkovací lístek, odebrán z vjezdového turniketu
DRUH VÝKONU

CENA VČETNĚ 21% DPH

1. den
časový úsek od 6.00 do 18.00 hod
první 1 hodina parkování každá další započatá hodina

zdarma
10 Kč/hod

max. 50 Kč / úsek

časový úsek od 18.00 do 6.00 hod
první 1 hodina parkování každá další započatá hodina

zdarma
5 Kč/hod

max. 30 Kč / úsek

Každý další den bude účtován jako den první.
ZVÝHODNĚNÉ SAZBY ZA 1 PARKOVACÍ MÍSTO (vhodné pro parkování delší než 1 den)
- platba provedena předem u obsluhy, která vydá platební doklad a dlouhodobou parkovací kartu
DRUH VÝKONU
1 měsíc

CENA VČETNĚ 21% DPH
950 Kč

1 pololetí

4.900 Kč

1 rok

8.900 Kč

DRUH VÝKONU
čipová karta

CENA VČETNĚ 21% DPH
300 Kč

Pozn.: U výše uvedeného střediska možno stanovit smluvní cenu za provedenou službu, odlišnou od pevných cen, a
to na základě dohody zúčastněných stran.

Ceny jsou platné od 8. 2. 2016.
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středisko - ZANÁDRAŽÍ – 1050 a 1051
Parkování v garážích
ZÁKLADNÍ SAZBY ZA 1 PARKOVACÍ MÍSTO (vhodné pro parkování na 1 den)
- parkovací lístek odebraný z vjezdového turniketu
DRUH VÝKONU
první 3 hodiny
každá další započatá hodina
maximální cena

CENA VČETNĚ 21% DPH
zdarma
20 Kč
100 Kč / den

Cyklocentrum
DRUH VÝKONU

CENA VČETNĚ 21% DPH

1. využití sprchy na 10 minut včetně zapůjčení ručníku

30 Kč

2. zapůjčení tlakového čističe na 5 minut

20 Kč

3. úschovna kol
4. vratná záloha na zapůjčení zámku

20 Kč/ks/den
60 Kč

5. zapůjčení kola/koloběžky
vratná záloha

1.000 Kč / kolo, koloběžku

půjčovné na ½ dne (8:00 – 13:30 a 14:00 – 19:30)

130 Kč / ½dne … celkem 130 Kč / ½ dne

půjčovné na 1 den

200 Kč / 1 den .… celkem 200 Kč / 1 den

půjčovné na 2 dny

175 Kč / 1 den …. celkem 350 Kč / 2 dny

půjčovné na 3 dny

150 Kč / 1 den .… celkem 450 Kč / 3 dny

půjčovné na 4 dny a více

130 Kč / 1 den

Pozn.: U výše uvedeného střediska možno stanovit smluvní cenu za provedenou službu, odlišnou od pevných cen, a
to na základě dohody zúčastněných stran.

Ceny jsou platné od 10. 8. 2018.

Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019

8

KOUPALIŠTĚ BRNÁ A MĚSTSKÉ LÁZNĚ
středisko - MĚSTSKÉ LÁZNĚ - 2010
KOUPÁNÍ V BAZÉNU
DRUH VÝKONU
celý bazén
bez dozoru plavčíka

550 Kč / 1 hod.

dozor plavčíka

220 Kč / 1 hod.

instruktor plavání pro MŠ a ZŠ

220 Kč / 1 hod.

CENA

Plnění osvobozeno od DPH dle § 61 písm. d) zákona o DPH.
DRUH VÝKONU
vstupné do bazénu
dospělí

CENY VČETNĚ 15% DPH / DOPLATEK
70 Kč / 1 hod.

90 Kč / 2 hod.

1 Kč / 1 min.

děti, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P

40 Kč / 1 hod.

55 Kč / 2 hod.

1 Kč / 1 min.

děti do 120 cm

10 Kč

majitelé průkazů ZTP, ZTP/P

zdarma/ 1 hod.

zdarma/ 2 hod.

1 Kč / 1 min.

vstupné do bazénu při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 1 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
Každý návštěvník může v rámci zakoupené vstupenky do bazénu navštívit a využít tzv. „kondiční centrum“,
tj. místnost s posilovacími stroji - rotoped, běžecký pás, trenažér k veslování. Více informací na pokladně nebo na
našich internetových stránkách.
DRUH VÝKONU
Plavání s Hastrmánkem (3 měsíce)

CENA
950 Kč

Plavání s Hastrmánkem další sourozenec (3 měsíce)

550 Kč

Plavání s Hastrmánkem celý kurz (6 měsíců)
Plavání s Hastrmánkem celý kurz další sourozenec
Cvičení pro seniory
Cvičení pro seniory (5 lekcí)
Cvičení a plavání pro nastávající maminky
Cvičení a plavání pro nastávající maminky (5 lekcí)
Kondiční aqua cvičení
Kondiční aqua cvičení (5 lekcí)
Zdravotní cvičení a plavání
Zdravotní cvičení a plavání (5 lekcí)
Plnění osvobozeno od DPH dle § 61 písm. d) zákona o DPH.

1 600 Kč
850 Kč
60 Kč / 1 lekce
250 Kč
90 Kč / 1 hod.
400 Kč
90 Kč / 1 lekce
400 Kč
90 Kč / 1 lekce
400 Kč

Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019

9

DRUH VÝKONU
záloha na zámek + čas /1 kus

CENA VČETNĚ 15% DPH
100 Kč

SAUNA
DRUH VÝKONU
vstupné včetně zapůjčení prostěradla
dospělí

CENY VČETNĚ 15% DPH / DOPLATEK
90 Kč / 1 hod.

120 Kč / 2 hod.

1 Kč / 1 min.

děti, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P

50 Kč / 1 hod.

70 Kč / 2 hod.

1 Kč / 1 min.

majitelé průkazů ZTP, ZTP/P

zdarma/ 1 hod.

zdarma/ 2 hod.

1 Kč / 1 min.

vstupné děti z mateřských škol
(bez zapůjčení prostěradla)

25 Kč / 1 hod.

vstupné do sauny při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 1 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
DRUH VÝKONU
vratná záloha na vstupné – čip 1 ks

CENA VČETNĚ 15% DPH
100 Kč

DRUH VÝKONU
vratná záloha na zapůjčení zámku na jízdní kolo

CENA VČETNĚ 21% DPH
100 Kč

DALŠÍ CENY SLUŽEB
DRUH VÝKONU
zapůjčení dalšího prostěradla, či výměna
zapůjčení vysoušeče vlasů
POPLATEK PŘI ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ
čipu

CENA VČETNĚ 15% DPH
10 Kč / 1 ks
zdarma
CENA VČETNĚ 15% DPH
500 Kč

Doplatek za překročení času se vybírá za každou započatou minutu nad 15 minut.
Vstup dětí do 120 cm pouze v doprovodu dospělé osoby. Jedna dospělá osoba může doprovázet maximálně
2 děti do 120 cm.
Zákaz vstupu dětí do 1 roku věku.
Vstup dětí do kondičního centra od 10 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Jedna dospělá osoba může
doprovázet pouze 1 dítě.
Poslední návštěvník bude vpuštěn 70 min. před ukončením provozní doby areálu.
Cena za vystavení elektronické peněženky 35 Kč vč. 21% DPH.
Minimální hodnota jednoho dobití
300 Kč – osvobozeno od DPH.
Nevyčerpaný kredit na elektronické peněžence se nevrací.
Doba platnosti elektronické peněženky je vyznačena na dokladu o zaplacení našich služeb. Toto datum se
prodlužuje o 1 rok vždy novým dobitím elektronické peněženky.
Majitel elektronické peněženky není zbaven povinnosti hradit při vstupu vratnou zálohu 100 Kč.
Studentem je osoba dle § 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb. v platném znění, která se při vstupu prokáže
platným studentským průkazem s fotografií.

Ceny služeb v Městských lázních jsou platné od 1. 11. 2019.
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středisko - KOUPALIŠTĚ BRNÁ – 3010
Koupaliště
DRUH VÝKONU

CENA VČETNĚ 15% DPH

vstupné 09:00 – 20:00
dospělí

80 Kč

děti nad 120 cm do 18 let, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P

50 Kč

děti do 120 cm

10 Kč

ZTP, ZTP/P

zdarma

zvýhodněné rodinné vstupné
2 + 1 (rodiče + 1 dítě 0 – 12 let)

160 Kč

2 + 2 (rodiče + 2 děti 0 – 12 let)

180 Kč

2 + 3 (rodiče + 3 děti 0 – 12 let)

200 Kč

sleva pro organizované skupiny dětí do 18 let ze školských a sportovních zařízení
děti do 120 cm

10 Kč

děti nad 120 cm

30 Kč

doprovod

zdarma

Úhradu vstupného lze provést také elektronickou peněženkou. Výše úhrady je stejná jako při platbě
v hotovosti.
Jedna dospělá osoba může doprovázet maximálně 2 děti do 120cm.
Dětem mladším 10ti let je návštěva povolena pouze v doprovodu osob starších 18ti let.
Po opuštění areálu je vstupenka neplatná.
DRUH VÝKONU
10ti vstup
dospělí
děti od 120 cm do 18 let, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P

CENA VČETNĚ 15% DPH
640 Kč
400 Kč

10ti vstup platí pouze na Koupališti Brná do dne ukončení jeho provozu (15.9.).
Za nevyčerpané vstupy, stejně jako poškozenou nebo ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje.
měsíční předplatné
dospělí, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P

750 Kč

děti nad 120 cm do 18 let
sezónní vstupenka (květen – září)
dospělí, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P

350 Kč
2.400 Kč

děti nad 120 cm do 18 let

1.000 Kč

Na sezónní vstupenku může vstoupit do areálu koupaliště jedenkrát denně 1 osoba, počet vstupů je max. 150.
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DRUH VÝKONU

CENA VČETNĚ 15% DPH
1 DEN
SEZÓNNÍ

vratná záloha na zapůjčení lehátka

100 Kč

zapůjčení kabiny
vratná záloha na klíč od kabiny

60 Kč

1.600 Kč

100 Kč

100 Kč

uložení cenných věcí

30 Kč

uložení jízdního kola 09:00 – 20:00

30 Kč

uložení jízdního kola 16:00 – 20:00

10 Kč

uložení osobních věcí v šatně

zdarma

Záloha na sezonní kabinu je vratná oproti klíčům od kabiny a stvrzence o zaplacené záloze, do dne ukončení provozu
koupaliště, to je 15.9. Po tomto termínu se záloha nevrací.
Záloha na denní kabinu je vratná oproti klíčům od kabiny pouze v den zakoupení kabiny, a to nejpozději do 19.45 hodin.
Po tomto termínu se záloha nevrací.

Sportoviště (2 hřiště na plážový volejbal)
DRUH VÝKONU
využití hřiště na plážový volejbal

CENA VČETNĚ 15% DPH
180 Kč/1hod./1 hřiště

V případě ztráty či zničení zapůjčených sportovních potřeb je návštěvník povinen uhradit provozovateli celou výši
pořizovací ceny.
Studentem je osoba do 26 let včetně, dle § 11 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb. v platném znění, která se při vstupu
prokáže platným studentským průkazem s fotografií.

Ceny služeb na Koupališti v Brné jsou platné od 15. 7. 2019.
Pozn.: U výše uvedeného střediska je možno stanovit smluvní cenu za provedenou službu, odlišnou od pevných cen,
a to na základě dohody zúčastněných stran.
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PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE
středisko – PLAVECKÝ AREÁL KLÍŠE – 7010
Koupání v bazénech
DRUH VÝKONU
vstupné do bazénu (vč. vstupu do páry) 1. 9. – 14. 6.
dospělí
děti, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P
děti do 120 cm
majitelé průkazů ZTP, ZTP/P
jednotné vstupné po 20 hodině

CENA – osvobozeno od DPH

DOPLATEK

75 Kč / 1 hod.
100 Kč / 2 hod.
50 Kč / 1 hod.
65 Kč / 2 hod.
10 Kč
zdarma / 1 hod.
zdarma / 2 hod
50 Kč (konec provozu 20:45)

1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.

75 Kč / 2 hod.
100 Kč / 3 hod.
50 Kč / 2 hod.
65 Kč / 3 hod.
10 Kč
zdarma / 1 hod.
zdarma / 2 hod
50 Kč (konec provozu 20:45)

1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.

1 Kč / 1 min.

vstupné do bazénu při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 1 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
jednotné vstupné po 20 hodině bez slevy
vstupné do bazénu (vč. vstupu do páry) 15. 6. – 31. 8.
dospělí
děti, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P
děti do 120 cm
majitelé průkazů ZTP, ZTP/P
jednotné vstupné po 20 hodině

1 Kč / 1 min.

vstupné do bazénu při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 3 hod.
jednotné vstupné po 20 hodině bez slevy
DRUH VÝKONU
CENA – osvobozeno od DPH
vstupné do bazénu – ranní plavání (bez páry)
pouze pondělí, středa a pátek od 6:00 do 8:00 (od 7:00 vstup pouze na 1 hodinu)

DOPLATEK

jednotné vstupné

1 Kč / 1 min.

50 Kč / 1 hod.

70 Kč / 2 hod.

vstupné do bazénu při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 1 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
DRUH VÝKONU
plavecký bazén – 1 dráha
školy, školky (p. o. zřízené Statutárním městem ÚL)
ostatní subjekty
plavecký bazén – celý bazén (jednotná cena)
instalace plovacích řetězů pro vymezení plaveckých drah v bazénu
montáž odrazové čelní stěny
zapůjčení plovacích řetězů, odrazových stěn (vlastní montáž)
dětský bazén
školy, školky (p.o. zřízené Statutárním městem ÚL)
ostatní subjekty

CENA – osvobozeno od DPH
125 Kč / 1 hod.
250 Kč / 1 hod.
1.900 Kč / 1 hod.
100 Kč / 1 dráha
100 Kč / 1 dráha
500 Kč
250 Kč / 1 hod. / bazén
500 Kč / 1 hod. / bazén

Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019
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DRUH VÝKONU
skokanský bazén

CENA – osvobozeno od DPH
750 Kč / 1 hod. / bazén

dozor plavčíka u bazénu

220 Kč / 1 hod. - osvobozeno od DPH

DRUH VÝKONU
uložení cenných věcí

CENA VČETNĚ 15% DPH
10 Kč

DRUH VÝKONU
zapůjčení zámku na kolo – vratná záloha

CENA
100 Kč

Fitcentrum
DRUH VÝKONU
vstupné do fitcentra
dospělí
děti od 10 let, studenti, osoby nad 62 let

CENA – osvobozeno od DPH
70 Kč / časově neomezeno
55 Kč / časově neomezeno

vstupné do fitcentra při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného / časově neomezeno

Sauna
DRUH VÝKONU
CENA VČETNĚ 15% DPH
vstupné včetně zapůjčení prostěradla
dospělí
70 Kč / 1 hod.
děti, studenti, osoby nad 62 let, doprovod ZTP, ZTP/P
40 Kč / 1 hod.
děti do 120 cm
10 Kč
majitelé průkazů ZTP, ZTP/P
zdarma / 1 hod.
vstupné pro děti z mateřských škol
(bez zapůjčení prostěradla)

DOPLATEK
100 Kč / 2 hod.
60 Kč / 2 hod.
zdarma / 2 hod

1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.
1 Kč / 1 min.

25 Kč / 1 hod.

vstupné do sauny při platbě elektronickou peněženkou
sleva 5 % z celkové částky vstupného na 1 hod.
sleva 9 % z celkové částky vstupného na 2 hod.
DRUH VÝKONU
zapůjčení dalšího prostěradla – 1 kus

CENA VČETNĚ 15% DPH
25 Kč

POPLATEK PŘI ZTRÁTĚ NEBO POŠKOZENÍ
čipu

CENA VČETNĚ 15% DPH
500 Kč

Doplatek za překročení času se vybírá za každou započatou minutu nad 15 minut.
Vstup dětí do 120 cm pouze v doprovodu dospělé osoby. Jedna dospělá osoba může doprovázet maximálně 2 děti
do 120 cm.
Zákaz vstupu dětí do 1 roku věku.
Vstup dětí do fitcentra od 10 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Jedna dospělá osoba může doprovázet pouze
1 dítě.
Poslední návštěvník bude vpuštěn 70 min. před ukončením provozní doby areálu.
Cena za vystavení elektronické peněženky
35 Kč vč. 21% DPH.
Minimální hodnota jednoho dobití
300 Kč – osvobozeno od DPH.
Nevyčerpaný kredit na elektronické peněžence se nevrací.
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Doba platnosti elektronické peněženky je vyznačena na dokladu o zaplacení našich služeb. Toto datum se
prodlužuje o 1 rok vždy novým dobitím elektronické peněženky.
Studentem je osoba dle § 12 až § 15 zákona č. 117/1995 Sb. v platném znění, která se při vstupu prokáže platným
studentským průkazem s fotografií.

Ceny služeb v Plaveckém areálu Klíše jsou platné od 1. 10. 2019
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STADIONY
středisko – VĚTRUŠE – 2030
Panoramatický dalekohled
DRUH VÝKONU
použití dalekohledu – 2 minuty

CENA VČETNĚ 15% DPH
10 Kč

Bludiště zrcadlové a přírodní
DRUH VÝKONU
jednotné vstupné
děti do 10let, osoby nad 62 let, ZTP, ZTP/P, doprovod

CENA VČETNĚ 15% DPH
10 Kč
zdarma

Sportovní areál (tenisové kurty, víceúčelové hřiště)
DRUH VÝKONU
tenis – 1 hodina

CENA VČETNĚ 15% DPH
100 Kč

tenis – 1,5 hodiny

140 Kč

permanentka na tenisový kurt (11 hodin)

1.000 Kč

víceúčelové hřiště (volejbal, nohejbal, košíková)

150 Kč

víceúčelové hřiště - možnost dokupu 0,5 hodiny

70 Kč

DRUH VÝKONU
zapůjčení na 1 hodinu
1 x tenisová raketa + sada míčů

CENA VČETNĚ 15% DPH
40 Kč

2 x pálka na stolní tenis + sada míčků

20 Kč

1 x míč na víceúčelové hřiště

40 Kč

DRUH VÝKONU
záloha na zapůjčení
1 x tenisová raketa + sada míčů
2 x pálka na stolní tenis + sada míčků
míč na víceúčelové hřiště
klíče od šatny

Ceny služeb Areálu Větruše jsou platné od 1. 4. 2015.

CENA VČETNĚ 15% DPH
100 Kč
50 Kč
100 Kč
50 Kč
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středisko - ZIMNÍ STADION – 5010
Ledová plocha
DRUH VÝKONU
ledová plocha
pro občany a instituce města Ústí n. L. do 24 hodiny

CENA – osvobozeno od DPH
2.600 Kč / 1 hod.

pro ostatní (mimo Ústí n. L.) do 24 hodiny

4.800 Kč / 1 hod.

po 24 hodině bez úpravy ledu

2.300 Kč / 1 hod.

DRUH VÝKONU
zapůjčení, cena za 1 kus na den
palubková podlaha
židle

CENA VČETNĚ 21% DPH
45 Kč
20 Kč

Bruslení veřejnosti
DRUH VÝKONU
vstupné na bruslení veřejnosti
děti do 15 let, osoby nad 62 let, doprovod dětí do 120 cm
děti do 120 cm
ostatní

CENA – osvobozeno od DPH
15 Kč
zdarma
40 Kč

šatna
6 Kč
Děti do 120 cm pouze v doprovodu dospělé osoby. Jedna dospělá osoba může doprovázet pouze 1 dítě do 120 cm.
DRUH VÝKONU
zapůjčení bruslí
klasické brusle
dětské brusle dvounožové
vratná záloha za zapůjčení bruslí

CENA – osvobozeno od DPH
40 Kč / 90 min.
30 Kč / 90 min.
300 Kč

Pronájmy
DRUH VÝKONU
pronájem prodejních stánků
montáž/demontáž, vč. dopravy po UL
pronájem za každý započatý den
náklady na dopravu stánku mimo UL (1 km)

CENA VČETNĚ 21% DPH
3.600 Kč
120 Kč
21 Kč

DRUH VÝKONU
CENA VČETNĚ 21% DPH
pronájem prodejních stánků (ceny platí pouze pro zřizovatele a jím zřízené organizace)
montáž/demontáž, vč. dopravy po UL
1.600 Kč
pronájem za každý započatý den
DRUH VÝKONU
pronájem pódia
montáž/demontáž, vč. dopravy po UL
pronájem za každý započatý den

120 Kč
CENA VČETNĚ 21% DPH
10.800 Kč
1.800 Kč
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DRUH VÝKONU
CENA VČETNĚ 21% DPH
pronájem pódia (ceny platí pouze pro zřizovatele a jím zřízené organizace)
montáž/demontáž, vč. dopravy po UL
6.000 Kč
pronájem do 3 dnů
pronájem za každý započatý den nad 3 dny

1.000 Kč
500 Kč

Ceny služeb Zimního stadionu jsou platné od 1. 9. 2018.
Pozn.: U výše uvedeného střediska možno stanovit smluvní cenu za provedenou službu, odlišnou od pevných cen,
a to na základě dohody zúčastněných stran.
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PRONÁJMY
DRUH VÝKONU
pronájem nebytových prostor

DRUH VÝKONU
krátkodobý pronájem prostranství

Ceny za pronájem jsou platné od 1. 4. 2015.

CENA V KČ BEZ DPH
smluvní cena stanovená
na základě komplexní
kalkulace nákladů
CENA Kč/stánek/den
CENA BEZ DPH
CENA VČETNĚ 21% DPH
min. 500 Kč
min. 605 Kč

Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019
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HŘBITOVY A PIETA
středisko - ÚDRŽBA HŘBITOVŮ – 8010
Pronájem hrobových míst

DRUH OBJEKTU
a) pomník urnový - do 0,99 m2
pomník urnový - 1 m2 a více

UŽÍVÁNÍ POZEMKU/M2
/ ROK
15 Kč
15 Kč

SLUŽBY SPOJENÉ
S PRONÁJMEM
/ ROK
144 Kč
184 Kč

b) jednohrob
dvojhrob
trojhrob
dětský hrob

15 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč

210 Kč
303 Kč
389 Kč
183 Kč

c) hrobka

15 Kč

1.158 Kč

d) jamka na vsypové loučce

15 Kč

176 Kč

e) epitafní deska
kolumbárium (stará výstavba)
kolumbárium (nová výstavba)

15 Kč

175 Kč
154 Kč
223 Kč

Kopání hrobů, ukládání a exhumace ostatků
hřbitovy ve správě MS (Střekov, Skorotice, Krásné Březno, Mojžíř, Vaňov, Svádov, Církvice)

CENA / 1 HROB
DRUH VÝKONU
Výkop hrobu
a) hloubka 120 cm

OBDOBÍ OD 01.04. – 31.10.

OBDOBÍ OD 01.11. – 31.03.

2.400 Kč

3.400 Kč

b) hloubka 150 cm

6.000 Kč

7.500 Kč

c) prohloubený 220 cm

7.000 Kč

9.500 Kč

z hrobu – před tlecí dobou

7.000 Kč

8.500 Kč

z hrobu – po tlecí době

6.000 Kč

8.000 Kč

z hrobky

6.000 Kč

6.000 Kč

Vyjmutí ostatků (exhumace)
a)
b)

DRUH VÝKONU
a) dekorování hrobu

CENA
250 Kč

b) manipulace s jednou urnou

195 Kč

manipulace s více urnami (příplatek za 1ks )

70 Kč

c) práce spojené s úpravou hrobového zařízení při
ukládání (1 zaměstnanec)

305 Kč
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d) uložení do společného hrobu

500 Kč

e) demontáž/montáž krycí desky u hrobky

750 Kč

DRUH VÝKONU
Výměna kolumbárního rámu (poškozený nájemcem)

CENA
750 Kč

Inzerce ve vitrínách na hřbitovech
DRUH VÝKONU
inzerát bez fotografie; formát A6 (10 x 15 cm)
inzerát s fotografií; formát A6 (10 x 15 cm)

Ceny služeb údržby hřbitovů jsou platné od 2. 10. 2018.

CENA VČETNĚ 21 % DPH
80 Kč / 4 týdny
115 Kč / 4 týdny

