Statutární město Pardubice
Rada města Pardubic

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ VOZIDEL NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH
Rada města Pardubic se usnesla dne 11.4.2022 podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tento ceník placeného stání vozidel na místních
komunikacích nebo jejich určených úsecích (dále také „Ceník“):
Čl. 1
Úvod
Tento Ceník stanovuje ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy na místních komunikacích nebo
jejich určených úsecích vymezených nařízením města Pardubice číslo 4/2022, kterým se vymezují oblasti,
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání vozidla za cenu sjednanou (dále jen
„nařízení“).
Čl. 2
Ceník placeného stání na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích
podle čl. 1 odst. 2 nařízení1:
LOKALITA I.
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 1 nařízení.
LI./1 Pernštýnské náměstí - místa vyhrazená pro parkování
Provozní doba:

pondělí - neděle

Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina

07 - 20 hod.
25,- Kč
50,- Kč
50,- Kč

LI./2 náměstí Republiky - parkoviště u obchodního centra Grand
Provozní doba:

pondělí - neděle

Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina

07 - 22 hod.
20,- Kč
40,- Kč
40,- Kč

LI./3 nábřeží Václava Havla – od ulice U Stadionu po ulici Hradecká, včetně parkoviště u bývalého hotelu
1 § 23 odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích – cena za stání silničního motorového vozidla na místních komunikacích

nebo jejich určených úsecích na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin
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Sport
Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota

Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina

07 - 19 hod.
07 - 12 hod.
5,- Kč
10,- Kč
10,- Kč

LI./4 ulice U Stadionu
Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota

Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina

07 - 19 hod.
07 - 12 hod.
8,- Kč
15,- Kč
15,- Kč

LI./5 náměstí Jana Pernera
Provozní doba:

pondělí - neděle

Cena:

15 minut
30 minut
první hodina
každá další hodina

07 - 22 hod.
zdarma
40,- Kč
80,- Kč
80,- Kč

LI./6 Zborovské náměstí – parkoviště (kasárna T. G. Masaryka)
Provozní doba:

pondělí - pátek

07 - 18 hod.

Cena:

celý den osobní vozidlo 5,- Kč
autobus
50,- Kč

LI./7 ulice U Mlýnů – parkoviště
Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota

Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina
maximální cena/den

07 - 18 hod.
07 - 12 hod.
5,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
40,- Kč

LI./8 Tyršovo nábřeží – od ulice Jahnova po lávku přes řeku Chrudimku
Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota

07 - 18 hod.
07 - 12 hod.
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Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina
maximální cena/den

10,- Kč
20,- Kč
40,- Kč
60,- Kč

LOKALITA II.
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 nařízení.
ulice U Divadla
ulice Hronovická
ulice Smilova - od ulice 17. listopadu po ulici Jindřišská
ulice Bratranců Veverkových
ulice Jindřišská - od ulice Za Pasáží po třídu Míru
ulice Za Pasáží
ulice Sladkovského - mimo vnitroblok mezi budovami č.p. 1566 a č.p. 2579
Bělobranské náměstí
ulice Na Třísle
Vrchlického nábřeží
ulice Na Hrádku
spojovací komunikace mezi ulicí Pernerova a ulicí Na Hrádku
Sukova třída
ulice Labská
ulice Pernerova
parkoviště u kostela Sv. Bartoloměje
parkoviště v ulici Kostelní
parkoviště na Wernerově nábřeží
parkoviště na náměstí Republiky – před budovou Komerční banky a.s.
Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota

Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina

06 - 22 hod.
07 - 12 hod.
15,- Kč
30,- Kč
40,- Kč

LOKALITA III.
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 nařízení.
ulice Jindřišská - od ulice Arnošta z Pardubic po ulici Jiřího z Poděbrad
ulice Arnošta z Pardubic
ulice U Husova sboru
Tyršovo nábřeží
ulice Jiráskova
ulice Štrossova - od křižovatky ulic Sakařova - Bubeníkova po ulici Husova
Čechovo nábřeží
ulice U Kostelíčka
ulice Mezi Mosty
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ulice Na Vrtálně
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ulicemi Hronovická, Arnošta z Pardubic, Sladkovského a Karla
IV. - mimo parkoviště v ulici Žitná u budov č.p. 2597 – 2601 a č.p. 2603 – 2608 a vnitroblok mezi
budovami č.p. 2629 a č.p. 2749
ulice Štolbova
ulice Polská
ulice Bulharská
Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota

Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina

06 - 22 hod.
07 - 12 hod.
10,- Kč
20,- Kč
40,- Kč

LOKALITA IV.
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 nařízení
ulice Havlíčkova - mimo vnitroblok budovy č.p. 2546 - 2549
ulice Štefánikova
náměstí Čs. legií
Palackého třída
ulice Nerudova
ulice Jungmannova
ulice U Marka
ulice Smilova - od ulice 17. listopadu po náměstí Čs. legií
ulice Macanova
nábřeží Závodu míru
ulice K Polabinám - mimo vnitroblokových komunikací u budovy č.p. 1947 - 1895
Provozní doba:

pondělí - pátek
sobota

Cena:

30 minut
první hodina
každá další hodina

06 - 22 hod.
07 - 12 hod.
10,- Kč
20,- Kč
40,- Kč

Ceny parkovného při platbě prostřednictvím SMS zpráv a mobilních aplikací jsou stejné jako při platbě
prostřednictvím parkovacího automatu.
Opakování platby prostřednictvím SMS zprávy a mobilních aplikací do 15 minut po uplynutí předchozí
sjednané parkovací doby se považuje za prodloužení parkovací doby.
Držitelé průkazu O7 – parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
mohou parkovat bezplatně pouze na vyhrazených místech dopravní značkou se symbolem O7.
Označení Lékař ve službě „O5“ a označení Domácí zdravotní péče „O5b“ neopravňuje držitele tohoto
označení k bezplatnému parkování v lokalitách placeného stání na místních komunikacích v Pardubicích.
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Čl. 3
Ceník placeného stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích
podle čl. 1 odst. 3 nařízení2:

ZÓNA A
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 2 nebo 3
nařízení.
ulice U Divadla
ulice Hronovická
ulice Smilova - od ulice 17. listopadu po ulici Jindřišská
ulice Bratranců Veverkových
ulice Jindřišská - od ulice Za Pasáží po třídu Míru
ulice Za Pasáží
ulice Sladkovského
Bělobranské náměstí
ulice Na Třísle
Vrchlického nábřeží
ulice Na Hrádku
spojovací komunikace mezi ulicí Pernerova a ulicí Na Hrádku
Sukova třída
ulice Labská
ulice Pernerova
parkoviště u kostela Sv. Bartoloměje
parkoviště v ulici Kostelní
parkoviště na Wernerově nábřeží
parkoviště na náměstí Republiky – před budovou Komerční banky a.s.
ulice Zámecká

I. CENA ZA PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ = ELEKTRONICKÝ IDENTIFIKÁTOR3 V ZÓNĚ A:

(Elektronický identifikátor s názvem Pardubický elektronický parkovací identifikátor PepIQ (dále také
„EI“). Uvedená cena platí vždy pro jedno vozidlo.)

A)

FYZICKÁ OSOBA (NEPODNIKATEL),
která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města dle
přílohy č. 3 bod 1. nařízení a jejíž vozidlo není provozováno za účelem podnikání podle zvláštního
předpisu

Ø

k stání prvního silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

1.200,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

§ 23 odst. 1 písm. c) zákona o pozemních komunikacích – cena za stání na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích
silničního motorového vozidla fyzické osoby s trvalým pobytem či vlastnictvím nemovitosti ve vymezené oblasti anebo vozidla
právnické osoby či fyzické osoby podnikající se sídlem či provozovnou umístěnou ve vymezené oblasti
3 Parkovací oprávnění na základě EI je účinné od 1.5.2022
2
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Ø

k stání druhého a dalšího silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t téhož žadatele a k stání
každého silničního motorového vozidla s hmotností přes 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

2.400,- Kč
1.200,- Kč
600,- Kč

EI je platný v zóně A dle zvolené varianty 365, 180 nebo 90 dní ode dne zaplacení ceny;
EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla;
Rozhodující je celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla;
EI je vydán na základě dokladů o místě trvalého pobytu žadatele a o držení nebo provozování
motorového vozidla;
§ EI může být použit pouze v zóně, ve které je žadatel trvale bytem nebo se nachází jeho
nemovitost.
§
§
§
§

B)

PRÁVNICKÁ OSOBA (VYJMA NEZISKOVÉHO SEKTORU4) A FYZICKÁ OSOBA PROVOZUJÍCÍ VOZIDLO
ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU,
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 bod 1. nařízení:

Ø

k stání prvního silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

Ø

k stání druhého a dalšího silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t téhož žadatele:
365 dní
180 dní
90 dní

Ø

14.000,- Kč
7.000,- Kč
3.500,- Kč

k stání každého silničního motorového vozidla s hmotností nad 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní
§
§
§
§
§

4

7.000,- Kč
3.500,- Kč
1.750,- Kč

10.000,- Kč
5.000,- Kč
2.500,- Kč

EI je platný v zóně A dle zvolené varianty 365, 180 nebo 90 dní ode dne zaplacení ceny;
EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla;
Rozhodující je celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla;
EI je vydán na základě dokladů o sídle podnikání nebo umístění provozovny;
EI může být použit pouze v zóně, ve které je umístěno sídlo nebo provozovna.

viz strana 11 Ceníku
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II. CENA ZA PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ = PARKOVACÍ KARTA V ZÓNĚ A:
PRÁVNICKÁ OSOBA A FYZICKÁ OSOBA PROVOZUJÍCÍ VOZIDLO ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ PODLE
ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU,
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 bod 1. nařízení:
Ø

K stání silničního motorového vozidla žadatele:

365 dní

20.000,- Kč

§ Parkovací karta slouží výhradně jen právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím;
§ Parkovací karta je platná v zóně A vždy 365 dní ode dne zaplacení ceny;
§ Parkovací karta je vydána bez uvedení registrační značky vozidla.

ZÓNA B
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 2 nebo 3
nařízení.
ulice Jindřišská - od ulice Arnošta z Pardubic po ulici Jiřího z Poděbrad
ulice Arnošta z Pardubic
ulice U Husova sboru
Tyršovo nábřeží – mimo úsek od ulice Jahnova po lávku přes řeku Chrudimku
ulice Jiráskova
ulice Štrossova - od křižovatky ulic Sakařova a Bubeníkova po ulici Husova
Čechovo nábřeží
ulice U Kostelíčka
ulice Mezi Mosty
ulice Na Vrtálně
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ulicemi Hronovická, Arnošta z Pardubic, Sladkovského a Karla
IV.
ulice Štolbova
ulice Polská
ulice Bulharská

I. CENA ZA PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ = ELEKTRONICKÝ IDENTIFIKÁTOR1 V ZÓNĚ B:
(Uvedená cena platí vždy pro jedno vozidlo.)

A)

FYZICKÁ OSOBA (NEPODNIKATEL),
která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města dle
přílohy č. 3 bod 2. nařízení a jejíž vozidlo není provozováno za účelem podnikání podle zvláštního
předpisu
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Ø

k stání prvního silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

Ø

1.200,- Kč
600,- Kč
300,- Kč

k stání druhého a dalšího silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t téhož žadatele a k stání
každého silničního motorového vozidla s hmotností přes 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

2.400,- Kč
1.200,- Kč
600,- Kč

EI je platný v zóně B dle zvolené varianty 365, 180 nebo 90 dní ode dne zaplacení ceny;
EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla;
Rozhodující je celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla;
EI je vydán na základě dokladů o místě trvalého pobytu žadatele a o držení nebo provozování
motorového vozidla;
§ EI může být použit pouze v zóně, ve které je žadatel trvale bytem nebo se nachází jeho
nemovitost.
§
§
§
§

B)

PRÁVNICKÁ OSOBA (VYJMA NEZISKOVÉHO SEKTORU2) A FYZICKÁ OSOBA PROVOZUJÍCÍ VOZIDLO
ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU,
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 bod 2. nařízení:

Ø

k stání prvního silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

Ø

k stání druhého a dalšího silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t téhož žadatele:
365 dní
180 dní
90 dní

Ø

7.000,- Kč
3.500,- Kč
1.750,- Kč

14.000,- Kč
7.000,- Kč
3.500,- Kč

k stání každého silničního motorového vozidla s hmotností nad 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní
§
§
§
§
§

10.000,- Kč
5.000,- Kč
2.500,- Kč

EI je platný v zóně B dle zvolené varianty 365, 180 nebo 90 dní ode dne zaplacení ceny;
EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla;
Rozhodující je celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla;
EI je vydán na základě dokladů o sídle podnikání nebo umístění provozovny;
EI může být použit pouze v zóně, ve které je umístěno sídlo nebo provozovna.
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II. CENA ZA PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ = PARKOVACÍ KARTA V ZÓNĚ B:
PRÁVNICKÁ OSOBA A FYZICKÁ OSOBA PROVOZUJÍCÍ VOZIDLO ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ PODLE
ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU,
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 bod 2. nařízení:
Ø

K stání silničního motorového vozidla žadatele:

365 dní

20.000,- Kč

§ Parkovací karta slouží výhradně jen právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím;
§ Parkovací karta je platná v zóně B vždy 365 dní ode dne zaplacení ceny;
§ Parkovací karta je vydána bez uvedení registrační značky vozidla.

ZÓNA C
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 2 nebo 3
nařízení.
ulice Havlíčkova
ulice Štefánikova
náměstí Čs. legií
Palackého třída
ulice Nerudova
ulice Jungmannova
ulice U Marka
ulice Smilova - od ulice 17. listopadu po náměstí Čs. legií
ulice Macanova
nábřeží Závodu míru
ulice K Polabinám

I. CENA ZA PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ = ELEKTRONICKÝ IDENTIFIKÁTOR1 V ZÓNĚ C:
(Uvedená cena platí vždy pro jedno vozidlo.)

A)

FYZICKÁ OSOBA (NEPODNIKATEL),
která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města dle
přílohy č. 3 bod 3. nařízení a jejíž vozidlo není provozováno za účelem podnikání podle zvláštního
předpisu

Ø

k stání prvního silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

1.200,- Kč
600,- Kč
300,- Kč
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Ø

k stání druhého a dalšího silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t téhož žadatele a k stání
každého silničního motorového vozidla s hmotností přes 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

2.400,- Kč
1.200,- Kč
600,- Kč

EI je platný v zóně C dle zvolené varianty 365, 180 nebo 90 dní ode dne zaplacení ceny;
EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla;
Rozhodující je celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla;
EI je vydán na základě dokladů o místě trvalého pobytu žadatele a o držení nebo provozování
motorového vozidla;
§ EI může být použit pouze v zóně, ve které je žadatel trvale bytem nebo se nachází jeho
nemovitost.
§
§
§
§

B)

PRÁVNICKÁ OSOBA (VYJMA NEZISKOVÉHO SEKTORU2) A FYZICKÁ OSOBA PROVOZUJÍCÍ VOZIDLO
ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ PODLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU,
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 bod 3. nařízení:

Ø

k stání prvního silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

Ø

k stání druhého a dalšího silničního motorového vozidla s hmotností do 3,5 t téhož žadatele:
365 dní
180 dní
90 dní

Ø

14.000,- Kč
7.000,- Kč
3.500,- Kč

k stání každého silničního motorového vozidla s hmotností nad 3,5 t:
365 dní
180 dní
90 dní

§
§
§
§
§

7.000,- Kč
3.500,- Kč
1.750,- Kč

10.000,- Kč
5.000,- Kč
2.500,- Kč

EI je platný v zóně C dle zvolené varianty 365, 180 nebo 90 dní ode dne zaplacení ceny;
EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla;
Rozhodující je celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla;
EI je vydán na základě dokladů o sídle podnikání nebo umístění provozovny;
EI může být použit pouze v zóně, ve které je umístěno sídlo nebo provozovna.
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II. CENA ZA PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ = PARKOVACÍ KARTA V ZÓNĚ C:
PRÁVNICKÁ OSOBA A FYZICKÁ OSOBA PROVOZUJÍCÍ VOZIDLO ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ PODLE
ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU,
která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 bod 3. nařízení:
K stání silničního motorového vozidla žadatele:

Ø

365 dní

20.000,- Kč

§ Parkovací karta slouží výhradně jen právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím;
§ Parkovací karta je platná v zóně C vždy 365 dní ode dne zaplacení ceny;
§ Parkovací karta je vydána bez uvedení registrační značky vozidla.

NEZISKOVÝ SEKTOR:
CENA ZA PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ = ELEKTRONICKÝ IDENTIFIKÁTOR1 V ZÓNĚ A, B I C

pro následující žadatele:
Statutární město Pardubice (Magistrát města Pardubic i úřady městských obvodů), Pardubický kraj
(Krajský úřad Pardubického kraje), Východočeské divadlo Pardubice, Turistické informační centrum
Pardubice, Centrum pro otevřenou kulturu, Komorní filharmonie Pardubice, Dům dětí a mládeže ALFA
Pardubice (pro účely odloučeného pracoviště Kulturní dům Hronovická), Krajská knihovna v Pardubicích
a další organizace vyvíjející neziskovou činnost (poskytující sociální služby, pečovatelské služby, veřejně
prospěšné služby)
K stání každého silničního motorového vozidla žadatele:

Ø
§
§
§
§

365 dní

1.200,- Kč

EI je v tomto případě platný v zóně A, B i C;
EI je platný vždy 365 dní ode dne zaplacení ceny;
EI je vydán na konkrétní registrační značku vozidla;
Žadatel doloží zřizovací listinu, případně jiný originální doklad prokazující oprávněnost k vydání EI
pro neziskový sektor.
Čl. 4
Společná a závěrečná ustanovení

1. EI je majetkem statutárního města Pardubice.
2. V případě zničení, poškození či ztráty EI podléhá vydání nového EI smluvní pokutě ve výši 500,- Kč.
3. Držitel EI je povinen nejpozději do 30 dnů po uplynutí období, na které bylo EI vydáno a řádně
zaplaceno, nepoškozený EI vrátit zpět provozovateli parkovacího systému, tj. Dopravnímu podniku
města Pardubic a.s., a to buď osobním předáním v Zákaznickém centru v Pernerově ulici 443
v Pardubicích nebo doručením poštou doporučeně na adresu Zákaznické centrum DPMP, Pernerova
443, Pardubice 530 02. To neplatí, pokud v tomto termínu žadatel uhradí cenu na navazující období.
Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě ve výši 500,- Kč.
4. Přílohou tohoto Ceníku je Mapa placeného stání a Metodika pro výdej parkovacího oprávnění.
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5. Tento Ceník byl schválen Radou města Pardubic dne 11.4.2022 usnesením č. R/7672/2022. Oprávnění
k stání vozidla na místních komunikacích a jejich určených úsecích dle tohoto Ceníku je účinné od
1.5.2022.

_______________________________
Ing. Martin Charvát
primátor statutárního města Pardubic
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