CENÍK
stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení města
Štramberka č. 1/2018 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Štramberku
Rada města Štramberka svým usnesením čís. 1148/67/RM/2018/II ze dne 27. 03. 2018
schvaluje v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na
dobu 24 hodin:
Název

Doba stání

Cena včetně DPH

Parkoviště Horečka

1 den

50 Kč

Parkoviště u Základní školy

1 den

50 Kč

Parkoviště Oční

1 den

50 Kč

Parkoviště - koupaliště Libotín

1 den

20 Kč

Parkoviště - Sokolovna - autobusy

1 den

200 Kč

Mimo provozní dobu je parkování na parkovištích bezplatné.
Stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města nebo
stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo
je vlastníkem nemovitostí ve vymezené oblasti města:
Ceny (včetně DPH) parkovacích karet ve vymezených oblastech města č. 1, 2 :
a) Osoby s trvalým pobytem, nebo které vlastní nemovitost dle „Podmínek pro vydávání
parkovacích karet“ odst. 2 písm. a) a b) :
Rezidentní parkovací karta
Pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, nebo osobě vlastnící nemovitost,
přenosnou na číslo popisné nemovitosti:
 Roční (01.04 – 31.03.)
 Pololetní (01.04. – 30.09., 01.10. – 31.03.)

600,- Kč
300,- Kč

Pro druhou kartu vydanou osobě s trvalým pobytem, nebo osobě vlastnící nemovitost,
přenosnou na číslo popisné nemovitosti:
 Roční (01.04 – 31.03.)
 Pololetní (01.04. – 30.09., 01.10. – 31.03.)

3 600,- Kč
1 800,- Kč

b) Osoby se sídlem, provozovnou, nebo místem podnikání dle „Podmínek pro vydávání
parkovacích karet“ odst. 2 písm. c) :

Abonentní parkovací karta
Pro první kartu vydanou osobě se sídlem, provozovnou, nebo místem podnikání,
přenosnou na číslo popisné sídla, provozovny, nebo místa podnikání:
 Roční (01.04 – 31.03.)
 Pololetní (01.04. – 30.09., 01.10. – 31.03.)

3 600,- Kč
1 800,- Kč

Pro druhou a každou další kartu vydanou osobě se sídlem, provozovnou, nebo místem
podnikání, přenosnou na číslo popisné sídla, provozovny, nebo místa podnikání:
 Roční (01.04 – 31.03.)
 Pololetní (01.04. – 30.09., 01.10. – 31.03.)

7 200,- Kč
3 600,- Kč

c) Provedení opravy parkovací karty
V případě změny údajů na parkovací kartě dle čl. 4, odst. 5 nařízení města Štramberka č.
1/2018:
50,- Kč/ks
d) Vystavení nové parkovací karty v případě krádeže nebo ztráty
V případě krádeže nebo ztráty parkovací karty dle čl. 4, odst. 6 nařízení města Štramberka
č. 1/2018:
100,- Kč/ks

Tento ceník byl schválen Radou města Štramberka dne 27. 03. 2018, usnesením
č. 1148/67/RM/2018/II.
Tento ceník nabývá účinnosti dne 15. 04. 2018
Dnem účinnosti tohoto ceníku pozbývá účinnosti ceník ze dne 07. 03. 2017.

Ing. David Plandor
starosta města

Ing. Oldřich Škrabal
místostarosta města

