
2.2.  Slevy / příplatky 

Typ uživatele Poměr vůči 
základní ceně 

Rezidenti – fyzická osoba nad 65 let věku, případně držitelé průkazu ZTP  70 % 
Elektromobily čisté (pouze nepřenosné)  10 % 
Vozidla s pohonem CNG, LPG, příp. hybrid a elektromobily hybrid (pouze nepřenosné)  50 % 
Motocykly s objemem nad 150 cm3 (do 150cm3 zdarma)  10 % 
Automobily délky převyšující 5,0 m (maximální celková hmotnost vozidla, pro které je 
možné vydat parkovací oprávnění je omezená na 3.500 kg), určené pro přepravu osob 

1,5 x 

Přenosné parkovací oprávnění v cenovém pásmu 1   1,5 x  
Přenosné parkovací oprávnění v cenovém pásmu 2 a 3 2 x 
Parkovací oprávnění na 6 měsíců  60 % 
Parkovací oprávnění na 3 měsíce  40 % 
Parkovací oprávnění na 1 měsíc  20 % 
Druhé a každé další oprávnění rezidenta v cenovém pásmu 1  5 x 
Druhé a každé další oprávnění rezidenta v cenovém pásmu 2 a 3  10 x 
Druhé a každé další oprávnění abonenta a rezidenta - vlastníka nemovitosti v cenovém 
pásmu 1  

3 x 

Druhé a každé další oprávnění abonenta a rezidenta - vlastníka nemovitosti v cenovém 
pásmu 2 a 3  

4 x 

Rezident pobírající příspěvek na péči minimálně II. stupně a využívající služeb pečovatele 
(fyzické osoby) – z ceny rezidenta, nepřenosné, osoby s PNP alespoň II. stupně  

70 % 

Veřejně prospěšné právnické osoby poskytující pečovatelské služby pro RZ registrované na 
IČO právnické osoby – nepřenosné, pro každé cenové pásmo, za cenu základního 
parkovacího oprávnění rezidenta  

10 % 

Veřejně prospěšné právnické osoby poskytující pečovatelské služby pro RZ neregistrované 
na IČO právnické osoby – nepřenosné, pro každé cenové pásmo, za cenu základního 
parkovacího oprávnění abonenta  

20 % 

Praktičtí lékaři vykonávající návštěvní službu v parkovací oblasti – nepřenosné, pro každé 
cenové pásmo, za cenu základního parkovacího oprávnění abonenta  

20 % 

Vozidla zapojená do systému carsharing – nepřenosné, pro všechny oblasti s výjimkou 
oblasti A (tzn. mimo historické jádro), za cenu základního parkovacího oprávnění abonenta 
pro cenové pásmo 2 

80 % 

Konečná cena parkovacího oprávnění se stanovuje z ceny základního parkovacího oprávnění s 
případným uplatněním slevy nebo násobku.  
Poznámka: Slevy se nesčítají, při stanovení ceny bude uplatněna pouze nejvyšší možná sleva. 
Parkovací oprávnění pro vozidla v systému Carsharing platí pro místní komunikace a jejich určené 
úseky dle Nařízení č. 5/2021, vymezené přílohou č. 2 – Návštěvnická stání, nacházející se v jakékoliv 
vymezené oblasti s výjimkou oblasti A (historické jádro).   

 
2.3.  Poplatky za zpracování žádosti o změny v parkovacím systému 

Zrušení parkovacího oprávnění či registrace 0 Kč 
Změna RZ parkovacího oprávnění či registrace provedená prostřednictvím uživatelského účtu 0 Kč 
Změna RZ parkovacího oprávnění provedená na registračním místě 50 Kč 
Registrace žadatele do parkovacího systému (řemeslníci na IČO, max. 5 RZ) 100 Kč 

 
 
 


