Ceník nabývá účinnosti od 1. 11. 2019

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

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.

