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Ceník
úhrady za pořízení parkovacího lístku prostřednictvím parkovacích automatů a
za pořízení parkovací karty a parkovací známky v Moravské Třebové
(k nařízení Rady města Moravská Třebová č. 2/2020)
1. Cena za stání jednoho silničního motorového vozidla (dále jen „vozidlo“)
zaplacená prostřednictvím parkovacího automatu s výdejem parkovacího lístku:
pro území historického centra města
pro zámecké parkoviště

osobní
automobil
autobus

10 Kč za první hodinu
20 Kč za každou další započatou hodinu
10 Kč za první hodinu
10 Kč za každou další započatou hodinu
10 Kč za první hodinu
10 Kč za každou další započatou hodinu

2. Cena za parkovací kartu a parkovací známku pro parkování ve vymezeném
území pro osobu, která má místo trvalého pobytu ve vymezeném území a je
vlastníkem nebo provozovatelem vozidla nebo užívá na základě smlouvy vozidlo
k soukromým účelům (netýká se osob s trvalým pobytem na ohlašovně nám. T. G.
Masaryka 32/29).
pro území historického centra města

pololetní
roční

500 Kč
800 Kč

Parkovací karta a parkovací známka je nepřenosná s vyznačenou registrační
značkou vozidla. K zakoupení a vydání karty a známky se předkládá:
- občanský průkaz,
- technický průkaz/osvědčení o registraci vozidla,
- případně nájemní smlouva na vozidlo.
3. Cena za parkovací kartu a parkovací známku pro parkování ve vymezeném
území pro vlastníka nemovitosti ve vymezeném území.
pro území historického centra města

pololetní
roční

500 Kč
800 Kč

Parkovací karta a parkovací známka je nepřenosná s vyznačenou registrační
značkou vozidla. K zakoupení a vydání karty a známky se předkládá:
- občanský průkaz,
- technický průkaz/osvědčení o registraci vozidla,
- podklady pro zjištění vlastnických práv k nemovitosti.
4. Cena za parkovací kartu a parkovací známku pro parkování ve vymezeném
území pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která má ve vymezeném území
sídlo nebo provozovnu (netýká se zaměstnanců takovéto osoby).
pro území historického centra města

pololetní
roční

500 Kč
800 Kč

Parkovací karta a parkovací známka je nepřenosná s vyznačenou registrační
značkou vozidla. K zakoupení a vydání karty a známky se předkládá:
- výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku,
- případně nájemní smlouva na provozovnu v historickém centru města,
- technický průkaz/osvědčení o registraci vozidla,
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případně nájemní smlouva na vozidlo.

5. Cena za parkovací kartu pro parkování pro ubytovatele s provozovnou ve
vymezeném území.
pro území historického centra města

pololetní
roční

500 Kč
800 Kč

Parkovací karta je přenosná s vyznačením jména ubytovatele a razítkem
ubytovatele. K zakoupení a vydání karty se předkládá:
- doklad o provozování ubytovací činnosti podle zvláštního právního
předpisu 1) s umístěním provozovny v historickém centru města.
6. Cena za parkovací kartu pro parkování ve vymezeném území pro kteroukoli
fyzickou či právnickou osobu (ostatní), která požádá o vydání parkovací karty.
pro území historického
centra města
pro území historického
centra města

přenosná
nepřenosná

pololetní
roční
pololetní
roční

1.250 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
1.600 Kč

Parkovací karta přenosná je s vyznačením evidenčního čísla dle evidence
parkovacích karet vedené městem. K zakoupení a vydání přenosné karty se
předkládá:
- občanský průkaz,
- výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku.
Parkovací karta nepřenosná je s vyznačenou registrační značkou vozidla.
K zakoupení a vydání nepřenosné karty se předkládá:
- občanský průkaz,
- výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku,
- technický průkaz/osvědčení o registraci vozidla.
7. Od povinnosti uhradit sjednanou cenu za stání na vymezených místních
komunikacích nebo jejich úsecích jsou osvobozeni:
a) uživatelé vozidel s označením O7 (Parkovací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou) a O2 (Označení vozidla
řízeného osobou sluchově postiženou),
b) uživatelé vozidel Integrovaného záchranného systému,
c) uživatelé vozidel lékařské služby a vozidel s označením O5 (Označení vozidla
lékaře konajícího návštěvní službu),
d) uživatelé vozidel Policie ČR, vojenské policie a městské policie při služebním
výkonu,
e) uživatelé označených vozidel pohotovostních či havarijních služeb při
pracovním výkonu,
f) uživatelé vozidel, kteří se účastní svatebního obřadu, po dobu jeho konání.
8. Bezplatně je parkovací karta a parkovací známka, a bez vyznačení registrační
značky, vystavena pro:
a) vozidla města Moravská Třebová,
b) vozidla právnických osob založených nebo zřízených městem Moravská
Třebová,
c) členy Zastupitelstva města Moravská Třebová,
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d) starosty obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravská
Třebová,
e) starosty měst okresu Svitavy.
9. Občané starší 65 let, počínaje rokem, ve kterém dovrší 65 let, mají na pořízení
parkovací karty nebo parkovací známky 50 % slevu.
10. Rada města Moravská Třebová může rozhodnout o bezplatném přidělení
parkovací karty a parkovací známky z důvodu veřejného zájmu.
11. Cenou se rozumí cena včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního
předpisu 2).
12. Vydáním tohoto ceníku se zrušuje ceník vydaný radou města dne 06.06.2016,
s nabytím účinnosti dne 01.07.2016.
13. Tento ceník byl vydán radou města dne 16.03.2020 na základě zmocnění v
článku 2 odst. 5 nařízení Rady města Moravská Třebová č. 2/2020, o vymezení
místních komunikací nebo jejich úseků ve městě Moravská Třebová, které lze užít
ke stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy, zrušuje a nabývá účinnosti dnem 05.05.2020.

starosta města
Ing. Miloš Mička
místostarosta
1)
2)

Ing. Daniela Maixnerová
místostarosta

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

