
 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

RADA MĚSTA PŘEROVA 

 

 

CENÍK ZA UŽITÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NEBO JEJICH 

URČENÝCH ÚSEKŮ VE VYMEZENÝCH OBLASTECH OBCE KE 

STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA 

 
 

Rada města Přerova se na své 51. schůzi konané dne 19.11.2020 usnesením č. 1883/51/11/2020 

usnesla vydat tento ceník za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků ve 

vymezených oblastech obce ke stání silničního motorového vozidla stanovených  nařízením 

Rady města Přerova č. 1/2020, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní 

komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu (dále jen 

„Nařízení“): 

 

Článek I. 

Parkovací lístky 

Místní komunikace nebo jejich určené úseky dle článku 2 odst. 1 Nařízení lze užít ke stání 

silničního motorového vozidla v době uvedené v příloze č. 1 Nařízení za tuto cenu sjednanou 

v souladu s cenovými předpisy: 

a) 10,- Kč za každých započatých 30 minut stání, 

b) 100,- Kč za započatý den stání (od doby vydání do 24:00 hod. téhož dne) 

c) 1000,- Kč za po sobě jdoucích 31 dnů stání (dlouhodobý parkovací lístek typ M) 

d) 8400,- Kč za stání v jednom kalendářním roce (dlouhodobý parkovací lístek typ R). 

 

Článek II. 

Parkovací karty 

Cena za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků k stání silničního motorového 

vozidla dle článku 3 odst. 1 Nařízení, jejíž zaplacení se prokazuje parkovací kartou vydanou 

správcem parkovišť, je stanovena takto: 

a) 600,- Kč/rok za první parkovací kartu vydanou fyzické osobě, která má místo trvalého 

pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v oblasti v příloze č. 2 Nařízení (parkovací karta 

typ C), 



b) 2400,- Kč/rok za každou další kartu vydanou fyzické osobě, která má místo trvalého 

pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v oblasti v příloze č. 2 Nařízení (parkovací karta 

typ C), 

c) 3000,- Kč/rok za první parkovací kartu vydanou právnické nebo fyzické osobě za 

účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu 

v oblasti vymezení v příloze č. 2 Nařízení (parkovací karta typ P), 

d) 6000,- Kč/rok za každou další parkovací kartu vydanou právnické nebo fyzické osobě 

za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo 

provozovnu v oblasti vymezení v příloze č. 2 Nařízení (parkovací karta typ P). 

 

 

Článek III. 

Společné ustanovení 

1) Dlouhodobý parkovací lístek typu R a parkovací karta platí vždy v příslušném 

kalendářním roce a dále do 15. ledna následujícího kalendářního roku. 

2) Cena dlouhodobého parkovacího lístku typu R a parkovací karty vydávaných v průběhu 

kalendářního roku se stanoví poměrně podle počtu započatých kalendářních měsíců 

v příslušném kalendářním roce, na které se dlouhodobý parkovací lístek typu R nebo parkovací 

karta vydává (1/12 roční ceny dle článku I písm. d) nebo článku II tohoto ceníku krát počet 

započatých kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce, na které je dlouhodobý 

parkovací lístek typu R nebo parkovací karta vydán(a). Pro vydání dlouhodobého parkovacího 

lístku typu R nebo parkovací karty musí být počet započatých kalendářních měsíců 

v příslušném kalendářním roce, na které jsou vydány, větší než jeden.  

3) Ceny uvedené v tomto ceníku jsou včetně daně z přidané hodnoty. 

 

Článek IV. 

Účinnost 

Tento ceník nabývá účinnosti dne 1.1.2021. 

 

 

 

V Přerově dne 23.11.2020 

 

 

           Ing. Petr Měřínský       Michal Zácha, DiS. 

                  primátor        náměstek primátora 


