Ceník parkovacích zón
České Budějovice

Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města
České Budějovice dle Nařízení č. 7/2022, v platném znění

schválený Radou města České Budějovice usnesením č. 766/2022
ze dne 30. 5. 2022, platný od 1. 7. 2022

včetně přílohy č. 1 „Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění pro
parkovací zóny v Českých Budějovicích“

Provozovatel není při výkonu této činnosti podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. osobou povinnou
k dani (DPH).
Ceník parkovacích zón odráží rozhodnutí města, že veškeré parkování v rámci „Parkovacích zón“ bude
provázáno s konkrétní registrační značkou vozidla.
Rezidenti / abonenti / rezidenti - vlastníci nemovitosti využívají elektronické dlouhodobé parkovací
oprávnění, které vzniká po registraci, objednání a zaplacení v rámci systému, a to online přes web
www.parkovanicb.cz nebo osobně na kontaktních (registračních) místech.
Veškeré návštěvnické parkování je taktéž spojeno se zadáváním registračních značek do informačního
systému pomocí parkovacích automatů, příslušného webového rozhraní (VPH), příslušné aplikace pro
mobilní telefony (např. SEJF nebo ParkSimply), či jiných elektronických informačních systémů
určených Magistrátem města České Budějovice.
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1. Parkování rezidentů a abonentů
1.1.

Vytýčení cenových pásem

2

2. Ceny parkovacích oprávnění podle čl. 4 Nařízení č. 7/2022
Parkovací oprávnění dle tohoto článku se vydávají pro parkování na místních komunikacích nebo jejich
určených úsecích, stanovených v příloze č. 3 Nařízení č. 7/2022, které lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla
a) provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle příslušného právního
předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v příslušné vymezené oblasti (dále také jako „abonenti“),
b) fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu v příslušné vymezené oblasti (dále také jako
„rezidenti“).
c) fyzické osoby, která je vlastníkem nemovitosti v příslušné vymezené oblasti (dále také jako rezident –
vlastník nemovitosti)
2.1. Tabulka základních cen
Typ parkovacího oprávnění
Základní parkovací oprávnění rezidenta
Základní parkovací oprávnění abonenta a
rezidenta - vlastníka nemovitosti

Cenové pásmo 1
(historické jádro)
2 000 Kč/rok

Cenové
pásmo 2
500 Kč/rok

Cenové
pásmo 3
400 Kč/rok

10 000 Kč/rok

5 000 Kč/rok

4 000 Kč/rok

„Základní parkovací oprávnění“ - je nepřenosné, to jest na parkovacím oprávnění je uvedena registrační značka
vozidla (RZ).
Přenosné parkovací oprávnění abonenta a
rezidenta - vlastníka nemovitosti

15 000 Kč/rok

10 000 Kč/rok

8 000 Kč/rok

„Přenosné parkovací oprávnění“ – může být průběžně měněna RZ vozidla, se kterým abonent/rezident –
vlastník nemovitosti právě parkuje v Parkovací zóně. Toto oprávnění lze použít i pro parkování svých
návštěvníků. Pro zadání nové RZ je nutné ukončení parkovacího oprávnění původní RZ.

2.2. Slevy / příplatky
Typ uživatele

Poměr vůči
základní ceně

Rezidenti – fyzická osoba nad 65 let věku, případně držitelé průkazu ZTP
Elektromobily čisté (pouze nepřenosné)
Vozidla s pohonem CNG, LPG, příp. hybrid a elektromobily hybrid (pouze nepřenosné)
Motocykly s objemem nad 150 cm3 (do 150cm3 zdarma)
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
Přenosné parkovací oprávnění v cenovém pásmu 1
Přenosné parkovací oprávnění v cenovém pásmu 2 a 3
Parkovací oprávnění na 6 měsíců
Parkovací oprávnění na 3 měsíce
Parkovací oprávnění na 1 měsíc
Druhé a každé další oprávnění rezidenta v cenovém pásmu 1
Druhé a každé další oprávnění rezidenta v cenovém pásmu 2 a 3
Druhé a každé další oprávnění abonenta a rezidenta - vlastníka nemovitosti v cenovém
pásmu 1
Druhé a každé další oprávnění abonenta a rezidenta - vlastníka nemovitosti v cenovém
pásmu 2 a 3
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70 %
10 %
50 %
10 %
1,5 x
1,5 x
2x
60 %
40 %
20 %
5x
10 x
3x
4x

Rezident pobírající příspěvek na péči minimálně II. stupně a využívající služeb pečovatele
(fyzické osoby) – z ceny rezidenta, nepřenosné, osoby s PNP alespoň II. stupně
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
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
Praktičtí lékaři vykonávající návštěvní službu v parkovací oblasti – nepřenosné, pro každé
cenové pásmo, za cenu základního parkovacího oprávnění abonenta
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

70 %
10 %

20 %

20 %
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. 7/2022, 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
Změna RZ parkovacího oprávnění či registrace provedená prostřednictvím uživatelského účtu
Změna RZ parkovacího oprávnění provedená na registračním místě

0 Kč
0 Kč
50 Kč

2.4. Návštěvnické stání pro motorová vozidla do 3.500 kg v rezidentně
abonentních lokalitách prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin
Při návštěvnickém parkování v rezidentně abonentních lokalitách prostřednictvím virtuálních parkovacích
hodin je vždy kalkulována cena dle daného cenového pásma.
Minimální doba takto realizovaného stání je 30 min, každý další navazující časový úsek činí nejméně 30 min
(dále krokování po 30 min.).
Maximální doba takto realizovaného parkování je v cenovém pásmu 1 (historické jádro) max. 2 hod., v cenovém
pásmu 2 a 3 max. 24 hod.
Maximální ceny pro krátkodobé návštěvnické stání:
Cenové pásmo 1 ……….…………… 140,- Kč/hod. nebo 5,60 EUR/hod.
Cenové pásmo 2 ……………………… 60,- Kč/hod. nebo 2,40 EUR/hod.
Cenové pásmo 3 …………….……… 40,- Kč/hod. nebo 1,60 EUR/hod.
Prodloužení parkovací relace je možné pouze do maximální povolené doby parkování, a to nejdříve po uplynutí
20 minut od zadání první relace.
Opakované zahájení parkovací relace je možné nejdříve po uplynutí 60 minut od ukončení předešlého
parkování ve stejném tarifu.
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3. Ceny návštěvnického stání pro motorová vozidla podle čl. 3 Nařízení č. 7/2022
Podle tohoto článku se stanovuje cena za stání na místních komunikacích nebo jejich určených úsecích,
stanovených v příloze č. 2 Nařízení č. 7/2022, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin (dále také
jako „návštěvnická stání“).
Cena za návštěvnické stání pro motorová vozidla do 3.500 kg celkové hmotnosti vozidla se hradí pomocí
parkovacích automatů, příslušného webového rozhraní (VPH), příslušné aplikace pro mobilní telefony (např.
SEJF nebo ParkSimply) či jiných elektronických informačních systémů určených Magistrátem města České
Budějovice. Parkovací automaty vydávají na vyžádání potvrzení o platbě, které slouží již jen jako daňový doklad.
Zaplacení ceny se prokazuje prostřednictvím registrace registrační značky daného vozidla v rámci příslušného
informačního systému.
Návštěvnické stání jízdní soupravy (přívěsný vozík s motorovým vozidlem do 3.500 kg celkové hmotnosti
soupravy) lze řešit pouze mimo historické jádro (oblast tarifu CBT1, CBT2, CBT2 3hod, CBT3). Cena odpovídá
ceně za dvě motorová vozidla, zadáním RZ vozidla a RZ přívěsného vozíku. Cena se hradí pomocí parkovacích
automatů, příslušného webového rozhraní, příslušné aplikace pro mobilní telefony (např. SEJF
nebo ParkSimply) či jiných elektronických informačních systémů určených Magistrátem města České
Budějovice. Při návštěvnickém parkování jízdní soupravy v rezidentně abonentních lokalitách prostřednictvím
virtuálních parkovacích hodin je vždy kalkulována cena dle odst. 2.4. Maximální doba takto realizovaného
parkování je v cenovém pásmu 2 a 3 max. 24 hod.
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3.1. Cenová mapa pro návštěvnické stání
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3.2. Tarify cen návštěvnického stání
3.2.1. Pracovní dny PO - PÁ:
tarif T1, T2 a T2 MN v časech 08 - 20 hod.,
tarif T2 SN, T2 3hod., T3, T4 a T5 v časech 08 – 18 hod.

Cena za 1.
hod. stání

Základní cena
za 60 minut ve
2. a 3. hodině

Každých
dalších
60 minut
od 4. hod.

5 Kč

10 Kč

20 Kč

30 Kč

T2

10 Kč

20 Kč

30 Kč

40 Kč

T2 MN, SN

15 Kč

30 Kč

30 Kč

40 Kč

T2 3hod.

15 Kč

30 Kč

30 Kč

-

T3

15 Kč

30 Kč

40 Kč

50 Kč

T4

25 Kč

50 Kč

70 Kč

80 Kč

T5

35 Kč

70 Kč

100 Kč

-

Minimum
30 minut =
min. platba

T1

Označení

Poznámka – převažující užití
Cenové pásmo 2 a 3,
části oblastí C, D a H, oblast G, I
Cenové pásmo 2 a 3,
části oblastí C, D a H, oblast E
Parkoviště pro centrum
Parkoviště s omezenou dobou
stání na max. 3 hod.
Cenové pásmo 1, oblast A
Cenové pásmo 1, oblast A
historické jádro, ulice
nám. Přemysla Otakara II.,
oblast A

Pozn.: Označení T2 MN, SN platí pro parkoviště Mariánské náměstí a Senovážné náměstí, označení T2 max.
3 hod. platí pro úseky oblastí Poliklinika JIH, Generála Svobody a Sokolský ostrov.
Tarif T2 v úseku u Nádraží ČD platí v období PO – NE 06 – 21 hod.
3.2.2. SO+NE a státní svátky – „DEN“ v časech 08 - 18 hod.,
Pracovní dny a SO+NE – „NOC“ v časech 18 - 08 hod.
SO+NE DEN: 08 – 18 hod.
min. za 1. hod. stání
5 Kč
10 Kč

NOC: 18 – 08 hod.
min. za 1. hod. stání
3 Kč
5 Kč

T4

20 Kč

10 Kč

T5

40 Kč

20 Kč

Označení
T2 SN
T3

Poznámka – převažující
užití
Parkoviště pro centrum
Cenové pásmo 1, oblast A
Cenové pásmo 1, oblast A
historické jádro, ulice
nám. Přemysla Otakara II.,
oblast A

Pozn.: noční sazba platí v době 18 - 08 hod., označení T2 SN platí pro parkoviště Senovážné náměstí
Základní krokování plateb je ve dne po 30 minutách, v noci a o víkendu po 60 minutách, je uvedeno na
parkovacím automatu či odbavovací pokladně, na příslušném webovém rozhraní virtuálních parkovacích
hodin, mobilní aplikaci (např. Sejf nebo ParkSimply) či jiných elektronických informačních systémech určených
Magistrátem města České Budějovice.
V určitých oblastech či úsecích může být doba stání vozidel omezena dodatkovou tabulkou např. na 30 min
(Nádražní - železniční poliklinika, pošta), 2 hod. (nám. Přemysla Otakara II., Lannova třída), 3 hod. (Sokolský
ostrov, Poliklinika Jih, Generála Svobody), 4 hod. (historické jádro) a podobně.
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Při návštěvnickém parkování v rezidentně abonentních lokalitách prostřednictvím virtuálních parkovacích
hodin je vždy kalkulována maximální cena pro dané cenové pásmo v krokování 30 minut, podle kapitoly 2.4.
s časovým omezením v historickém jádru (oblast A) max. 2 hod., v ostatních oblastech max. 24 hod.
Pro motocykly s objemem nad 150 cm3 parkující v oblasti tarifu T1, T2, T2 SN, T2 N, T2 3hod., T3, T4 a T5 platí
sleva 50 % z tarifu v dané lokalitě; motocykly s objemem do 150cm3 parkují v parkovací zóně zdarma.
Příklady cen návštěvnického stání v centru města v pracovní dny, o víkendu a v noci:
oblast

doba

DEN

VÍKEND

NOC

tarif

stání

cena

cena

cena

30 min.

35 Kč

x

x

Historické jádro
náměstí Př. Ot. II.

do 1 hod.

70 Kč

40 Kč

20 Kč

Tarif T5

do 2 hod.

170 Kč

80 Kč

40 Kč

DEN max. 2 hod

do 3 hod.

x

120 Kč

60 Kč

do 4 hod.

x

160 Kč

80 Kč

do 6 hod.

x

240 Kč

120 Kč

do 10 hod.

x

400 Kč

200 Kč

30 min.

25 Kč

x

x

ulice

do 1 hod.

50 Kč

20 Kč

10 Kč

Tarif T4

do 2 hod.

120 Kč

40 Kč

20 Kč

DEN max. 4 hod.

do 3 hod.

190 Kč

60 Kč

30 Kč

do 4 hod.

270 Kč

80 Kč

40 Kč

do 6 hod.

x

120 Kč

60 Kč

do 10 hod.

x

200 Kč

Historické jádro

30 min.

15 Kč

x

100 Kč
x

ulice Zátkovo nábř.,

do 1 hod.

30 Kč

10 Kč

5 Kč

F.A.Gestnera (část),

do 2 hod.

70 Kč

20 Kč

10 Kč

Tarif T3

do 3 hod.

110 Kč

30 Kč

15 Kč

do 4 hod.

160 Kč

40 Kč

20 Kč

do 6 hod.

260 Kč

60 Kč

30 Kč

do 10 hod.

460 Kč

100 Kč

50 Kč

30 min.

15 Kč

x

x

Jirsíkova, KD Slavie, Pošta

Senovážné náměstí
Parkoviště pro centrum

do 1 hod.

30 Kč

5 Kč

3 Kč

Tarif T2 SN

do 2 hod.

60 Kč

10 Kč

5 Kč

do 3 hod.

90 Kč

15 Kč

8 Kč

do 4 hod.

130 Kč

20 Kč

10 Kč

do 6 hod.

210 Kč

30 Kč

15 Kč

do 10 hod.

370 Kč

50 Kč

25 Kč

Příklady cen návštěvnického stání v pracovní dny:
oblast

doba

tarif

stání

Mariánské nám.
Tarif T2 MN

cena

oblast

doba

tarif

stání

30 min.

15 Kč

vzdálenější oblast

do 1 hod.

30 Kč

Tarif T1

do 2 hod.

60 Kč

do 3 hod.
do 4 hod.

cena

30 min.

5 Kč

do 1 hod.

10 Kč

do 2 hod.

30 Kč

90 Kč

do 3 hod.

50 Kč

130 Kč

do 4 hod.

80 Kč
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úseky s omezenou

30 min.

15 Kč

ZP P+G Sport. hala

do 1 hod.

20 Kč

dobou stání

do 1 hod.

30 Kč

a Dlouhá louka

do 4 h.

30 Kč

Tarif T2 3 hod.

do 2 hod.

60 Kč

Tarif P+G

do 24 h.

50 Kč

do 3 hod.

90 Kč

ZP P+R Jírovcova

do 1 hod.

10 Kč

do 4 hod.

x

a Dynamo

do 4 h.

20 Kč

Lannova a bližší

30 min.

10 Kč

Tarif P+R

do 24 h

30 Kč

oblast k centru

do 1 hod.

20 Kč

Tarif T2

do 2 hod.

50 Kč

do 3 hod.

80 Kč

do 4 hod.

120 Kč

Prodloužení parkovací relace je možné pouze do maximální povolené doby parkování, a to po uplynutí prvních
20 min. parkovací relace.
Opakované zahájení parkovací relace je možné nejdříve po uplynutí 60 minut od ukončení předešlého
parkování ve stejném tarifu.
3.3. Tarify cen záchytných parkovišť P+G, P+R
Ceník záchytných parkovišť je třípásmový.
Označení
P+R Jírovcova,
P+R Dynamo
P+G Dlouhá louka,
P+G Sportovní

4 až 24 hod.

Minimum
60 minut

do 4 hod.

10 Kč

20 Kč

30 Kč

20 Kč

30 Kč

50 Kč

(z toho placených

Poznámka – převažující užití

max. 14 hod.)

hala

Dlouhodobé odstavení vozidla,
Záchytné parkoviště P+R
Krátkodobé odstavení vozidla,
Záchytné parkoviště P+G

4. Parkování karavanů, obytných přívěsů, nákladních automobilů, autobusů
a nákladních souprav
Pokud jsou karavany, obytné přívěsy, nákladní vozidla a autobusy odstavovány na parkovištích, která jsou
zařazená do sítě místních komunikací, je přípustné jejich zpoplatnění podle § 23 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích v platném znění. Toto parkování je přípustné pouze na parkovištích, označených
příslušným dopravním značením, a to na dobu max. 24 hodin (např. Dlouhá louka – Karavan, obytný přívěs,
nákladní automobil či autobus NA + BUS, nákladní souprava - NS (TIR), Sportovní hala – BUS, Dukelská, Muzeum
– BUS, příp. další).
Maximální ceny pro karavany a obytné přívěsy: u soupravy s obytným přívěsem se zadává pouze RZ přívěsu.
20,- Kč/hod. (nebo 0,80 EUR/hod.), max. 150,- Kč/24 hod. (nebo 6,00 EUR/24 hod.).
Maximální ceny pro nákladní vozidla a autobusy o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 t:
50,- Kč/hod. (nebo 2,00 EUR/hod.), max. 200,- Kč/12 hod. (nebo 8,00 EUR/12 hod.).
Maximální ceny pro nákladní soupravy o celkové hmotnosti vyšší než 12 t:
100,- Kč/hod. (nebo 4,00 EUR/hod.), max. 400,- Kč/12 hod. (nebo 16,00 EUR/12 hod.).
Pro konkrétní parkoviště, kde bude stání nákladních automobilů, autobusů a nákladních souprav povoleno,
bude stanovena konkrétní sazba a provozní doba.
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Druh vozidla
Karavan,
Obytný přívěs

Druh vozidla
Nákladní automobil
nad 3,5 t, Autobus
Nákladní souprava
nad 12 t

Minimum
60 minut

do 4 hod.

do 12 hod.

Poznámka

do 24 hod.

U soupravy s obytným
20 Kč

50 Kč

100 Kč

150 Kč

přívěsem se zadává
pouze RZ přívěsu

Minimum
60 minut

do 6 hod.

do 12 hod.

50 Kč

100 Kč

200 Kč

NA + BUS

100 Kč

200 Kč

400 Kč

NS

Poznámka

5. Ceny parkovného – základní pravidla
Parkovací oprávnění opravňuje k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého
pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města nebo provozovaného právnickou či fyzickou
osobou za účelem podnikání (podle zvláštního právního předpisu), která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti města. Vymezené oblasti a úseky komunikací jsou dány Nařízením města č. 7/2022
v platném znění. Výše úhrady za užití místních komunikací, nebo jejich úseků k stání motorových vozidel,
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, je na území parkovací zóny stanovena tímto ceníkem.
• Rada města svým ceníkem stanovuje ceny:
o Rezidentních parkovacích oprávnění
o Abonentních parkovacích oprávnění
o Maximální ceny návštěvnického stání
• Výchozí projekt organizace dopravy určil návštěvnické sazby pro období zahájení provozu.
• Následující změny sazeb návštěvnického parkování v jednotlivých lokalitách budou vydávány formou
souhlasu Rady města se změnou parametrů projektu organizace dopravy v klidu. Tyto změny budou
projednávány na základě návrhů správce parkovacího systému (odbor Správy veřejných statků MMČB,
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.).
• Vlastníci nemovitosti jsou ceníkem řazení do kategorie abonentních parkovacích oprávnění.
• Ceny pro rezidentní a abonentní parkovací oprávnění jsou uvedeny pro 1. parkovací oprávnění žadatele,
ceny dalších parkovacích karet stejného žadatele budou násobně dražší.
• Správu parkovacího systému včetně vyřizování parkovacích oprávnění zprostředkovává pro Statutární
město České Budějovice obchodní společnost Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.
• Vyhrazené stání „P Rezervé“ – dnem přijetí tohoto Ceníku nebudou pro vymezené oblasti dle čl. 2 Nařízení
č. 7/2022 přijímány nové žádosti o vyhrazené parkování, stávající „Dohody o zvláštním užívání“ zůstávají
v platnosti. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou o vyhrazené stání žádat i nadále.
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6. Provozní doba
6.1. Provozní doba parkovacích zón
Základní provozní doba parkovacích zón (včetně lokalit rezidentně abonentního parkování):
Pondělí - Pátek v čase 8:00 až 20:00 hodin (s výjimkou státních svátků) – návštěvnické stání v tarifech T1, T2,
T2N, T2 3hod. a T2 MN; rezidentně abonentní stání cenové pásmo 2 a 3 (oblasti mimo historické jádro).
Pondělí – Neděle v čase 0:00 až 24:00 hodin (včetně státních svátků) – návštěvnické stání v tarifech T2 SN,
T3, T4 a T5; rezidentně abonentní stání v cenovém pásmu 1 (oblast historického jádra).
Odchylky od této základní provozní doby jsou přípustné, a můžou být vyznačeny na dodatkové tabulce
dopravního značení. Mimo provozní dobu je parkování bezplatné.
Parkovné ve všech lokalitách lze pro návštěvnická stání uhradit i pomocí příslušného webovém rozhraní
virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace (např. Sejf nebo ParkSimply) či jiných elektronických
informačních systémů určených Magistrátem města České Budějovice.
6.2. Odchylky od základní provozní doby parkovacích zón
Držitelé parkovacího oprávnění pro oblast A (cenové pásmo 1 v rozsahu tarifu T3, T4, T5) mohou využívat ke
stání úseky:
Po – Ne

od 0:00 do 24:00 hod. (úseky RA - čistě rezidentní/abonentní úseky)

Po – Pá

od 18:00 do 08:00 hod. a Pá od 18 hod. do Po 08 hod. – noc, SO+NE a státní svátky
(návštěvnické úseky v rozsahu tarifu T2 SN, T4 a T5)

Po – Ne

od 0:00 do 24:00 hod. (návštěvnické úseky v rozsahu tarifu T3)

Provozní doba Historického jádra (Dukelská proti Jihočeskému muzeu: parkování 2x BUS – návštěvnická
lokalita) je stanovena:
Po – Ne

od 0:00 do 24:00 hod.

Provozní doba lokality v blízkosti nádraží ČD (ul. Nádražní v úseku Průmyslová - Kasárenská s časovým
omezením na max. 30 min.) je stanovena:
Po – Ne

od 6:00 do 21:00 hod.

Provozní doba lokality okolo obchodního centra IGY (části oblastí C a G: vybrané úseky ulic Pražská tř.,
Staroměstská, Fr. Hrubína, Pekárenská, Puklicova, Nerudova, Kostelní - rezidentně abonentní lokality)
je stanovena:
Po – Pá
od 8:00 do 20:00 hod.
Ne
od 16:00 do 20:00 hod. (od 0:00 do 16:00 hod. a od 20:00 do 24:00 hod. zdarma)
Sobota a ve státní svátky zdarma
Provozní doba úseků tarifu CB T2 s časovým omezením (tarif T2 max. 3 hod. – návštěvnické stání, oblasti
Poliklinika JIH, Generála Svobody část a Sokolský ostrov) je stanovena:
Po – Pá
od 8:00 do 18:00 hod., max. 3 hod.
V sobotu, neděli a ve státní svátky zdarma
Případné úpravy provozní doby vybraných úseků v obytných celcích u rezidentních lokalit mohou být dále
realizovány dopravním značením.
11

6.3. Provozní doba záchytných parkovišť P+G a P+R
Provozní dobu parkovišť P+G lze upravovat stejně jako provozní dobu parkovacích zón. V parkovacích zónách
se placené návštěvnické parkování předpokládá pouze krátkodobé a střednědobé. Parkování na parkovištích
P+G / P+R je dlouhodobého charakteru (max. 24 hod.).
Provozní doba parkovišť P+G / P+R je 24h denně, 7 dní v týdnu, parkoviště má charakter zabezpečené
parkovací plochy. V pracovní dny budou parkoviště využívána převážně zaměstnanci a návštěvníky centra
města, o víkendech budou mít parkoviště charakter záchytných parkovišť pro turisty a víkendové návštěvníky
města.
Doba placeného parkování v rámci záchytných parkovišť je prodloužena oproti parkovacím zónám.
Provozní doba parkovišť P+G a P+R:

Po – Ne od 0:00 do 24:00 hod.

Doba placeného parkování:

Po - Pá od 6:00 do 20:00 hod. (s výjimkou státních svátků)

Parkoviště pro karavan, obytný přívěs,
NA + BUS, NS:

Po - Ne od 0:00 do 24:00 hod.
(Dlouhá louka, Dukelská – Muzeum, Sportovní hala)

Doba placeného parkování může být změněna na základě zjištěného využití záchytných parkovišť. Konkrétní
doba zpoplatnění bude uvedena na dopravním značení a informačních panelech každého parkoviště.

7. Vydávání parkovacích oprávnění
Vydávání parkovacích oprávnění upřesňuje dokument „Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění pro
parkovací zóny v Českých Budějovicích“, který je přílohou č. 1 tohoto ceníku.

8. Zrušovací ustanovení
Ke dni účinnosti tohoto ceníku se zrušují:
Ceník parkovacích zón České Budějovice, schválený usnesením č. 85/2022, ze dne 24.1.2022, platný ode dne
1. 4. 2022; včetně přílohy č. 1 – Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění.

V Českých Budějovicích, dne 9.6.2022

Ing. Jiří Svoboda, primátor města, v.r.
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