Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019

DOPRAVNÍ

OBSLUHA

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.
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MARIÁNSKÉ GARÁŽE
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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ZANÁDRAŽÍ
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

Ceny jsou platné od 10. 8. 2018.

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

