Ceník parkování ve vymezených oblastech města Kopřivnice
Rada města Kopřivnice usnesením č. 1837 přijatým na své 71. schůzi konané dne 8. 6. 2021 vydala
na základě § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich
určené úseky, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel specifikovaných v nařízení pouze
za sjednanou cenu, a stanovuje způsob prokázání úhrady sjednané ceny.
Tímto ceníkem se stanovuje cena za užívání místních komunikací k stání silničních motorových
vozidel dle nařízení města Kopřivnice č. 1/2021.
Cena parkovacího lístku
Vymezená
oblast
OBLAST
č. 1

OBLAST
č. 2

OBLAST
č. 3

Sjednaná cena vč. DPH za stání silničního motorového vozidla ve smyslu čl. 1 odst. (1) písm. a)
nařízení
5,-Kč za první hodinu
10,-Kč za každou další hodinu
5,-Kč za první hodinu
10,-Kč za každou další hodinu
autobus 50,-Kč za hodinu
Určeno pouze pro držitele rezidentních a abonentních karet

Cena parkovacích karet

Označení

Cena vč. DPH
První karta
- roční 100 Kč

Rezidentní parkovací
karta

Abonentní parkovací
karta

Parkovací karta
taxislužby

Parkovací karta pro
hotel TATRA, ul.
Záhumenní 1161

Poznámka
Každá karta je vydána na RZ vozidla a je
nepřenositelná.

Druhá a každá další karta
- roční 2000 Kč
- pololetní 1000 Kč
První a další karta
- roční 2000 Kč
- pololetní 1000 Kč

Každá karta je vydána na RZ vozidla a je
nepřenositelná.

První a další karta
- roční 5000 Kč
- pololetní 2500 Kč

Každá karta je vydána na IČ provozovatele.
Karta není vázaná na konkrétní RZ vozidla a je
přenositelná v rámci vozidel provozovatele, kterému
byla vydána.
Každá vydaná karta nese své číselné označení.

První a další karta
- roční 5000 Kč
- pololetní 2500 Kč

Karta není vázaná na konkrétní RZ vozidla a je
přenositelná.
Každá vydaná karta nese své číselné označení.

V případě ztráty, poškození nebo zničení karty bude oprávněné osobě vydán duplikát parkovací karty.
Vydání duplikátu parkovací karty je zpoplatněno částkou 200,- Kč.
V případě provedení změny údajů v kartě, je tato oprava zdarma.

