
S t a t u t á r n í   m ě s t o   Ú s t í   n a d   L a b e m 
 

Cenové podmínky placeného stání 

motorových vozidel 
 

na vymezených místních komunikacích 

na katastrálním území města Ústí nad Labem 
 

 

 Dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění změn a doplňků, a v souladu 

s článkem 3 Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2003, o vymezení místních 

komunikací k placenému stání motorových vozidel, lze užít místní komunikace nebo jejich 

části vymezené Nařízením Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2003, za těchto cenových 

podmínek: 

 

1. Provozní doba 

 

 

a) parkovacích automatů 

pondělí – pátek    7,00 – 18,00 hodin 

sobota     8,00 – 13,00 hodin 

 

b) parkovišť se závorovým systémem 

pondělí – pátek    7,00 – 22,00 hodin 

sobota     8,00 – 13,00 hodin 

 

 

2. Sazby placeného stání 

 

Základní tarif 

každá započatá hodina        10,- Kč 

24 hodinové stání         70,- Kč 

 

 

Zvýšený tarif 

každá započatá hodina        20,- Kč 

24 hodinové stání       100,- Kč 

 

 

Zvýšený tarif s progresivní sazbou 

první započatá hodina        20,- Kč 

každá další započatá hodina       50,- Kč 

24 hodinové stání       200,- Kč 

 

 

Snížený tarif 

každá započatá hodina          5,- Kč 

24 hodinové stání         30,- Kč 



Rezidentské karty 

čtvrtletní        120,- Kč 

roční        400,- Kč 

 

Celoplošná karta 

roční – pro fyzické osoby  7.200,- Kč 

– pro právnické osoby 8.160,- Kč 

 

Celoplošná karta s omezením 

roční – pro fyzické osoby  6.000,- Kč 

– pro právnické osoby 6.840,- Kč 

 

Celoplošná karta s místním určením 

roční – pro fyzické osoby  4.800,- Kč 

– pro právnické osoby 5.520,- Kč 

 

TAXI karta 

roční     2.760,- Kč 

 

Platba prostřednictvím SMS 

každá započatá hodina        18,- Kč 

 

 

 

3. Všeobecné podmínky 

 zvýšený tarif s progresivní sazbou platí na těchto částích místních komunikací 

- ulice Dlouhá – parkoviště u Spořitelny, parkoviště u Magistrátu 

- Mírové náměstí 

 

 zvýšený tarif platí na těchto částích místních komunikací 

- ulice U Kostela (včetně přilehlého parkoviště) 

- ulice Malá Hradební – parkoviště u OD Labe 

- ulice Bílinská – parkoviště u šikmého kostela 

 

 snížený tarif platí na těchto částích místních komunikací 

- ulice W. Churchilla – parkoviště u hotelu Vladimir 

- ulice Moskevská – parkoviště u kina Hraničář 

- ulice Masarykova – parkoviště u zimního stadionu 

 

 parkování na parkovištích se závorovým systémem je po 18 hodině v pondělí až pátek 

bezplatné 

 minimální zúčtovací jednotkou je půlhodina 

 stání motocyklů je bezplatné 

 vozidla přepravující osobu těžce postiženou, těžce pohybově postiženou (označení O 1 

dle §67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) nebo 

sluchově postiženou (označení O 2) jsou na 2 hodiny na vyhrazených místech od 

placení osvobozena 

 „Rezidentské karty“ se vydávají: 

 žadatelům, jejichž trvalé bydliště je v místě bezprostředně přilehlém 

k vymezenému úseku místní komunikace s placeným stáním a je vlastníkem či 



provozovatelem osobního vozidla do 3,5 tuny nebo užívá služební osobní 

vozidlo do 3,5 tuny na základě smlouvy se zaměstnavatelem 

 Platnost Rezidentské karty je vázána pouze na úsek komunikace přilehlé k bydlišti 

žadatele 

 Vydávání Rezidentských karet se eviduje dle jednotlivých domácností 

 Za vydání druhé Rezidentské karty pro domácnost se účtuje smluvní cena ve výši 

pětinásobku základní ceny karty 

 Za vydání třetí a každé další Rezidentské karty pro domácnost se účtuje smluvní cena 

ve výši desetinásobku základní ceny karty 

 „Celoplošná karta“ platí pro všechny vymezené úseky místních komunikací včetně 

hromadných garáží pod Mariánskou skálou 

 „Celoplošná karta s omezením“ platí pro všechny vymezené úseky místních 

komunikací včetně hromadných garáží pod Mariánskou skálou mimo parkoviště na 

Mírovém náměstí 

 „Celoplošná karta s místním určením“ platí pro všechny vymezené úseky místních 

komunikací včetně hromadných garáží pod Mariánskou skálou mimo parkoviště na 

Mírovém náměstí a parkoviště ul. Bílinská u kostela 

 Celoplošné karty se vydávají pro všechna motorová vozidla o celkové hmotnosti 

nepřesahující 2,5 tuny a jsou platné na všech vymezených úsecích místních 

komunikací s placeným stáním 

 Celoplošné karty a TAXI karty 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 

 Celoplošné karty pro služební vozidla Magistrátu města Ústí nad Labem, Úřady 

městských obvodů a příspěvkových organizací zřízených městem jsou prodávány 

pouze za manipulační poplatek 

 TAXI karta se vydává pro vozidla s přiděleným evidenčním číslem vozidla taxislužby 

vydaným Dopravním úřadem Magistrátu města Ústí nad Labem 

 TAXI karty platí pouze na zvlášť označených úsecích místních komunikací 

k placenému stání 

 

 

4. Doba platnosti 

 Tyto cenové podmínky platí od 1. 09. 2008 

 Ruší se cenové podmínky platné od 1. 12. 2005. 

 

 


