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Statutární město Pardubice 

Rada města Pardubic 

 

 

 
 
 
 

CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Rada města Pardubic se usnesla dne 20.04. 2020 podle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tento ceník placeného stání na místních 
komunikacích:     
 

Čl. 1 
Úvod 

 
Tento ceník placeného stání na místních komunikacích stanovuje ceny sjednané v souladu 
s cenovými předpisy na místních komunikacích nebo jejich úsecích vymezených Nařízením 
města Pardubice číslo 1/2014 o placeném stání na místních komunikacích, ve znění nařízení     
č. 2/2016, č. 6/2016, č. 2/2017, č. 1/2019, č. 5/2019 a č. 1/2020 (dále jen „nařízení“).  

  
 

Čl. 2 
Ceník placeného stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích  

podle čl. 1 odst. 1 nařízení: 
 
LOKALITA  I.  
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 1 
písm. a) nařízení. 
 
LI/1   Pernštýnské náměstí - místa vyhrazená pro parkování 
  
Provozní doba: PO - NE      07 - 20 hod. 
 
Cena:   za 30 min.               25,- Kč 

celá hodina            50,- Kč/hod. 
 
LI/2 náměstí Jana Pernera i před č. p. 2560 – 2561, K+R i místa vyhrazená pro parkování  
 
Provozní doba: PO - NE      07 - 22 hod. 
 
Cena:   15 minut  zdarma 

za 30 min.               40,- Kč 
celá hodina            80,- Kč/hod. 
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LI/3   náměstí Republiky - parkoviště u Grandu 
  
Provozní doba: PO - NE      07 - 22 hod. 
 
Cena:   za 30 min.               20,- Kč 

celá hodina            40,- Kč/hod. 
 
LI/4   nábřeží Václava Havla (dříve ul. Labská) – od ul. Ke Stadionu po ul. Hradecká (včetně 

parkoviště u bývalého hotelu Sport)  
            
Provozní doba:           PO – PÁ        07 – 19 hod. 
                                      SO                 07 – 12 hod. 
 
Cena:             za 30 min.               5,- Kč 
                                     celá hodina                     10,- Kč/hod. 
 
LI/5      ul. U Stadionu – od Sukova tř. po ul. Labská 
  
Provozní doba:           PO – PÁ        07 – 19 hod. 
                                      SO                 07 – 12 hod. 
 
Cena:              min. platba               8,- Kč 
                                      celá hodina                    15,- Kč/hod. 
 
LI/6      Tyršovo nábřeží  - od ulice Jahnova po lávku přes Chrudimku 
 
Provozní doba: PO - PÁ      07 - 18 hod. 
   SO                 07 – 12 hod. 
 
Cena:   za 30 min.               10,- Kč 

první hodina            20,- Kč/hod. 
druhá hodina            40,- Kč/hod. 
celý den  60,- Kč  

 
LI/7      U Mlýnů  - parkoviště 
 
Provozní doba: PO - PÁ      07 - 18 hod. 
   SO                 07 – 12 hod. 
 
Cena:                             první hodina                 10,- Kč/hod. 

                          druhá hodina                20,- Kč/hod. 
             celý den                         40,- Kč  
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LOKALITA  II. 
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 písm. b) 
nařízení. 
 
 ul. U Divadla      
 ul. Hronovická  

ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po ul. Jindřišská 
 ul. Bratranců Veverkových  

ul. Jindřišská - od ul. Za Pasáží po třídu Míru 
ul. Za Pasáží   
ul. Sladkovského, mimo vnitroblok mezi č.p. 1566 a 2579 
Bělobranské náměstí 

 ul. Na Třísle – včetně parkoviště před soudem a vedle soudu 
Vrchlického nábřeží - parkoviště za soudem 
ul. Na Hrádku - včetně parkoviště vedle Domu hudby  
Sukova třída 
ul. Labská - od Bělobranského náměstí po č.p. 152, mimo soukromá parkoviště 
ul. Pernerova  
ul. Na Hrádku - od Kopečku č.p. 2579 po třídu Míru 
spojovací komunikace ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku 
parkoviště u kostela Sv. Bartoloměje  
parkoviště v ul. Kostelní 
parkoviště Wernerovo nábřeží 
parkoviště náměstí Republiky, před objektem Komerční banky 

ul. Zámecká 
 
Provozní doba:       PO - PÁ     06 - 22 hod. 
                              SO              07 - 12 hod. 
 
Cena:   za 30 min.               15,- Kč 

první hodina  30,- Kč/hod.  
 každá další hodina 40,- Kč/hod.  

 
Ceny za parkovací karty pro neziskový sektor: 
 

 Cena parkovací karty k stání silničních motorových vozidel pro stání v lokalitě II podle 
přílohy číslo 1 nařízení pro žadatele – Magistrát města Pardubic, Krajský úřad 
Pardubického kraje (vozidla Magistrátu města Pardubic, vozidla úřadů městských 
obvodů, vozidla Krajského úřadu pro Pardubický kraj), Východočeské divadlo Pardubice, 
Turistické informační centrum Pardubice, Centrum pro otevřenou kulturu, Komorní 
filharmonie Pardubice, Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice (vozidla pro účely 
odloučeného pracoviště Kulturní dům Hronovická), Krajská knihovna v Pardubicích a 
vozidla organizací vyvíjejících neziskovou činnost (zařízení poskytující sociální služby, 
zařízení poskytující pečovatelské služby, veřejně prospěšné služby) 

  1.200,- Kč/rok 
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 Tato cena je platná pro každou parkovací kartu žadatele, která je vystavená na 
registrační značku vozidla.  

 Žadatel doloží zřizovací listinu, případně jiný originální doklad prokazující 
oprávněnost vydání parkovací karty pro neziskový sektor. 

 Parkovací karta platí i v lokalitě III a IV. 
 
 
LOKALITA  III. 
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 písm. b) 
nařízení. 
 

ul. Jindřišská - od ul. Arnošta z Pardubic po ul. Jiřího z Poděbrad 
ul. Arnošta z Pardubic - veškeré parkovací plochy  od ul. Karla IV. po ul. Sladkovského 
ul. U Husova sboru   

              Tyršovo nábřeží jižní strana u Sokolovny                                      
parkoviště v ul. Jiráskova od č.p. 1270 po č.p. 1295 (vlevo) a parkoviště před Ideonem 
ul. Jiráskova - včetně vnitroblokové komunikace mezi č.p. 1295, 1296, 1286 a 2640  

   ul. Štrossova - od křižovatky ulic Sakařova - Bubeníkova po ul. Husova 
Čechovo nábřeží -  parkoviště u č.p. 1791 (u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj) 
ul. U Kostelíčka - včetně parkoviště u č.p. 1338 (před restaurací U Vatikána) 

   ul. Mezi Mosty - parkoviště naproti Automatickým mlýnům 
ul. Na Vrtálně - parkoviště 
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ul. Hronovická, Arnošta z Pardubic,                
Sladkovského, ul. Karla IV.,  mimo parkoviště v ul. Žitná u č.p. 2597 – 2601 a 2603 – 2608, 
mimo   vnitroblok mezi č.p. 2629 a 2749 
ul. Štolbova  
Tyršovo nábřeží - od ulice Štolbova po rychlodráhu, včetně souběžné místní komunikace s ul. 
Kpt. Jaroše 
ul. Polská - včetně obslužné komunikace  č.p. 526 - 528 
ul. Bulharská - včetně obslužných ulic  
Čechovo nábřeží - před č.p. 517- 519 
ul. Husova - před č.p. 515 - 517 
ul. Mezi Mosty - od č.p. 1844 po č.p. 1846 
 
 

Provozní doba:     PO - PÁ     06 - 22 hod.    
                             SO               07 - 12 hod. 
 
Cena:   za 30 min.               10,- Kč 

první hodina  20,- Kč/hod.  
každá další hodina 40,- Kč/hod.  

 
 

LOKALITA  IV. 
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje podle čl. 3 odst. 1 písm. b) 
nařízení. 
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ul. Havlíčkova, mimo vnitroblok č.p. 2546 - 2549  

 ul. Štefánikova  
 náměstí Čs. legií  
 Palackého třída - od č.p. 578 – 580  

 Palackého třída - parkoviště za čerpací stanicí MOL 
ul. Nerudova  
ul. Jungmannova 
ul. U Marka - včetně parkoviště ve vnitrobloku 
Palackého třída - včetně ulice k pivovaru  
ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po náměstí Čs. legií 
ul. Macanova  

 nábřeží Závodu míru - včetně parkoviště u č.p. 626, 2718 a 1951 (parkoviště u mateřské školy, 
restaurace, zdravotnického zařízení a u základní školy)       

              ul. K Polabinám, mimo vnitroblokových komunikací u č.p. 1947 - 1895  

  
Provozní doba:     PO - PÁ     06 - 22 hod.    
                             SO               07 - 12 hod. 
 
Cena:   za 30 min.               10,- Kč 

první hodina  20,- Kč/hod.  
každá další hodina 40,- Kč/hod.  

 
Ceny za parkovací karty pro neziskový sektor: 
 

 Cena parkovací karty k stání silničních motorových vozidel pro stání v lokalitě III a IV 
podle přílohy číslo 1 nařízení pro žadatele –  Magistrát města Pardubic, Krajský úřad 
Pardubického kraje (vozidla Magistrátu města Pardubic, vozidla úřadů městských 
obvodů, vozidla Krajského úřadu Pardubického kraje), Východočeské divadlo Pardubice, 
Turistické informační centrum Pardubice, Centrum pro otevřenou kulturu, Komorní 
filharmonie Pardubice, Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice (vozidla pro účely 
odloučeného pracoviště Kulturní dům Hronovická), Krajská knihovna v Pardubicích a 
vozidla organizací vyvíjejících neziskovou činnost (zařízení poskytující sociální služby, 
zařízení poskytující pečovatelské služby, veřejně prospěšné služby) 

1.200,- Kč/rok 
 Tato cena je platná pro každou parkovací kartu žadatele, která je vystavená na 

registrační značku vozidla.  
 Žadatel doloží zřizovací listinu, případně jiný originální doklad prokazující 

oprávněnost vydání parkovací karty pro neziskový sektor. 
 Parkovací karta platí i v lokalitě II. 

 
 
Držitelé průkazu O7 – parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 
postiženou, mohou parkovat bezplatně pouze na vyhrazených místech dopravní značkou se 
symbolem O7. 
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PLATBA PARKOVNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SMS ZPRÁV A MOBILNÍCH APLIKACÍ 
 
Ceny parkovného při platbě prostřednictvím SMS zpráv a mobilních aplikací jsou stejné jako při 
platbě v hotovosti. 
 
 Parkovací relace: 

jednotlivé, časově omezené placené stání vozidla návštěvníka objednané pro registrační 
značku vozidla („RZ“) a číslo lokality. 

 
 Prodloužení parkovací relace: 

Odesláním a potvrzením druhé a další identické objednávky (stejná kombinace RZ a čísla 
lokality) se doba parkovací relace prodlužuje v progresivním tarifu; platnost další parkovací 
relace vždy navazuje na platnost přechozí parkovací relace. 

 
 Další parkovací relace: 

Další (novou) parkovací relaci pro stejnou kombinaci RZ a čísla lokality lze zahájit nejdříve po 
uplynutí 30 minut od ukončení předchozí parkovací relace; platby v době do 30 minut od 
ukončení předchozí parkovací relace se považují za její prodloužení v progresivním tarifu. 
Lhůta 30 minut se nevztahuje na nové parkovací relace pro kombinaci stejné RZ, ale jiného 
čísla lokality. 

 
 

Čl. 3 
Ceník placeného stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích 

podle čl. 1 odst. 2 nařízení: 
 
ZÓNA  A 
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 2 
nařízení. 
            

ul. U Divadla      
 ul. Hronovická  
 ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po ul. Jindřišská 
 ul. Bratranců Veverkových  

ul. Jindřišská - od ul. Za Pasáží po třída Míru 
ul. Za Pasáží   
ul. Sladkovského - včetně parkoviště mezi č.p. 2616 a 2579 
Bělobranské náměstí 

 ul. Na Třísle – včetně parkoviště před soudem a vedle soudu 
Vrchlického nábřeží - parkoviště za soudem 
ul. Na Hrádku včetně parkoviště vedle Domu hudby  
Sukova třída 
ul. Labská - od Bělobranského náměstí po č.p 152, mimo soukromá parkoviště 
ul. Pernerova  
spojovací komunikace ul. Sladkovského a ul. Na Hrádku 
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parkoviště u kostela Sv. Bartoloměje  
parkoviště v ul. Kostelní 
parkoviště Wernerovo nábřeží 
parkoviště náměstí Republiky, před objektem Komerční banky  

ul. Zámecká 
 
Ceny za parkovací karty: 

 k stání silničních motorových vozidel fyzických osob, které mají místo trvalého pobytu 
nebo jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 bod 1. 
nařízení:          
          1.200,-Kč/rok 
 Tato cena je platná pro první parkovací kartu žadatele, je vystavená na registrační 

značku vozidla a celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla 
nesmí přesáhnout 3 500 kg. Parkovací karta je vystavena na základě dokladů o místě 
trvalého pobytu žadatele a o držení nebo pronájmu motorového vozidla. 
 

 Pokud je žadatel již držitelem parkovací karty, nebo chce žadatel uvést na parkovací 
kartu dvě registrační značky, nebo celková hmotnost vozidla převyšuje 3 500 kg, 
stanovuje se cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy  

             2.400,- Kč/rok 
 Skutečnost o použití parkovací karty pro vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 

3 500 kg je na parkovací kartě zřetelně uvedená. 
 

 k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti města dle přílohy č. 3 bod 1. nařízení:    
          7.000,- Kč/rok 
 Tato cena je platná pro první parkovací kartu žadatele, je vystavená na registrační 

značku vozidla. Parkovací karta je vystavena na základě dokladů o sídle podnikání 
nebo umístění provozovny. 
 

 Pokud je žadatel již držitelem parkovací karty, nebo chce žadatel uvést na parkovací 
kartu dvě registrační značky, nebo předpokládá používat parkovací kartu pro 
vozidlo, jehož celková hmotnost uvedená v Osvědčení o registraci vozidla převyšuje 
3 500 kg, stanovuje se cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy (skutečnost o 
použití parkovací karty pro vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg je na 
parkovací kartě zřetelně uvedená)  

           10.000,- Kč/rok 
 

 Cena každé další parkovací karty se stanovuje v souladu s cenovými předpisy            
           14.000,- Kč/rok 

 
 k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou za účelem 

podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
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oblasti města dle přílohy č. 3 bod 1. nařízení: 
 
 v případě, kdy na parkovací kartě nebude uvedena registrační značka vozidla 
                   20.000,- Kč/rok 

 
 Parkovací karta může být použita pouze v zóně uvedené na kartě. 

 
 

ZÓNA  B  a  ZÓNA C 
Zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy se prokazuje pouze podle čl. 3 odst. 2 
nařízení. 
 
ZÓNA  B 
 

 ul. Jindřišská - od ul. Arnošta z Pardubic po ul. Jiřího z Poděbrad 
ul. Arnošta z Pardubic - veškeré parkovací plochy od ul. Karla IV. po ul. Sladkovského 
ul. U Husova sboru   

              Tyršovo nábřeží jižní strana u Sokolovny                                      
parkoviště v ul. Jiráskova od č.p. 1270 po č.p. 1295 (vlevo) a parkoviště před Ideonem 
ul. Jiráskova, včetně vnitroblokové komunikace mezi č.p. 1295, 1296, 1286 a 2640  

   ul. Štrossova - od křižovatky ulic Sakařova - Bubeníkova po ul. Husova 
Čechovo nábřeží -  parkoviště u č.p. 1791 (u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj) 
ul. U Kostelíčka - včetně parkoviště u č.p. 1338 (před restaurací U Vatikána) 

   ul. Mezi Mosty - parkoviště naproti Automatickým mlýnům 
ul. Na Vrtálně - parkoviště 
veřejně přístupné parkovací plochy mezi ul. Hronovická, Arnošta z Pardubic, ul. Karla IV. 
včetně   vnitrobloku mezi č.p. 2590 a 2749 
ul. Štolbova  
ul. Polská - včetně obslužné komunikace č.p. 526 - 528 
ul. Bulharská - včetně obslužných ulic 
Čechovo nábřeží -  před č.p. 517- 519 
ul. Husova -  před č.p. 515-517 
ul. Mezi Mosty – od č.p. 1844 po č.p. 1846 

 
ZÓNA  C 
 

ul. Havlíčkova, včetně vnitrobloku č.p. 2546 - 2549  
 ul. Štefánikova  
 náměstí Čs. legií  
 Palackého třída – od č.p. 578 - 580 
ul. Nerudova  
ul. Jungmannova  
ul. U Marka, včetně parkoviště ve vnitrobloku 
Palackého třída, včetně ulice k pivovaru  
 Palackého třída - parkoviště za čerpací stanicí MOL 
ul. Smilova - od ul. 17. listopadu po náměstí Čs. legií 
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ul. Macanova  
 nábřeží Závodu míru, včetně parkoviště u č.p. 626, 2718 a 1951 (parkoviště u mateřské školy, u 
restaurace a zdravotnického zařízení a u základní školy)       
ul. K Polabinám, včetně a vnitroblokových komunikací 
vnitroblok u autobusového nádraží u č.p. 1959 - 2406 
 

Ceny za parkovací karty: 
 k stání silničních motorových vozidel fyzických osob s místem trvalého pobytu nebo 

které jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti města podle přílohy č. 3 bod 2. a 
3. nařízení:   
          1.200,-Kč/rok 
 Tato cena je platná pro první parkovací kartu žadatele, je vystavená na registrační 

značku vozidla a celková hmotnost vozidla uvedená v Osvědčení o registraci vozidla 
nesmí přesáhnout 3 500 kg. Parkovací karta je vystavena na základě dokladů o místě 
trvalého pobytu žadatele a o držení nebo pronájmu motorového vozidla. 
 

 Pokud je žadatel již držitelem parkovací karty, nebo chce žadatel uvést na parkovací 
kartu dvě registrační značky, nebo celková hmotnost vozidla převyšuje 3 500 kg, 
stanovuje se cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy 

           2.400,- Kč/rok 
 Skutečnost o použití parkovací karty pro vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 

3 500 kg je na parkovací kartě zřetelně uvedená. 
 

 k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou 
za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve 
vymezené oblasti podle přílohy č. 3 bod. 2. a 3. nařízení:    
                     7.000,- Kč/rok 
 Tato cena je platná pro první parkovací kartu žadatele, je vystavená na registrační 

značku vozidla. Parkovací karta je vystavena na základě dokladů o sídle podnikání 
nebo umístění provozovny. 
 

 Pokud je žadatel již držitelem parkovací karty, nebo chce žadatel uvést na parkovací 
kartu dvě registrační značky, nebo předpokládá používat parkovací kartu pro vozidlo, 
jehož celková hmotnost uvedená v Osvědčení o registraci vozidla převyšuje 3 500 kg, 
stanovuje se cena sjednaná v souladu s cenovými předpisy (skutečnost o použití 
parkovací karty pro vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg je na parkovací 
kartě zřetelně uvedená)  

                              10.000,- Kč/rok 
 

 Cena každé další parkovací karty se stanovuje v souladu s cenovými předpisy  
           14.000,- Kč/rok 

 
 k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou za účelem 

podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
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oblasti města dle přílohy č. 3 bod 1. nařízení: 
 
 v případě, kdy na parkovací kartě nebude uvedena registrační značka vozidla 
                    20.000,- Kč/rok 
 

 Parkovací karta může být použita pouze v zóně uvedené na kartě. 
 


