MĚSTO VALTICE
Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích
ve městě Valtice
Rada města Valtice na svém zasedání dne 7. 2. 2022 vydala tento ceník za stání silničních motorových vozidel
na komunikacích vymezených Nařízením města Valtice č. 1/2022, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých
lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou
cenu. Ceník je vydán v souladu s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

1) Vymezení místních komunikací nebo jejich určených úseků, kterých lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla. Cena se platí v hotovosti, případně
bezhotovostním převodem platební kartou použitím parkovacího automatu.
2) Vymezení místních komunikací nebo jejich určených úseků, kterých lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými přepisy k stání silničního motorového vozidla prostřednictvím použití parkovacího kotouče.
3) Vymezení místních komunikací nebo jejich určených úseků, kterých lze užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla prostřednictvím parkovacích karet.
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Vymezené oblasti města Valtice, ve kterých lze vymezené komunikace užít za cenu sjednanou k stání
silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin.

Ceník parkovného – parkoviště
Oblast obce: Valtice
název ulice

Časový režim
zpoplatněného
stání

do 30 minut
1 hodina
každá další započatá hod.
1 hodina
každá další započatá hod.
1 hodina
každá další započatá hod.

nám. Svobody
Sklepní
Zámecká
Mikulovská

od 07:00 – do 21:00 hod.

(staré vlak. nádraží)

jen BUS
P. Bezruče
(hřbitov)
P. Bezruče (ČD)
Klášterní
Sobotní (SVIŠ)
Růžová (ZŠ)

Tarif parkovacího automatu

PO – NE
07:00 – 21:00
hod.

do 60 minut
každá další započatá hod.
do 30 minut
1 hodina
každá další započatá hod.
do 30 minut
1 hodina
každá další započatá hod.
do 30 minut
1 hodina
každá další započatá hod.
do 30 minut
1 hodina
každá další započatá hod.

0 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč
20 Kč

Parkovací
kotouč – stání
zdarma
max. 30 minut

ne
ne

200 Kč

ne

0 Kč
20 Kč
0 Kč
20 Kč
20 Kč
0 Kč
20 Kč
20 Kč
0 Kč
20 Kč
20 Kč
0 Kč
20 Kč
20 Kč

max. 60 minut
max. 30 minut

max. 30 minut

max. 30 minut

max. 30 minut
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Vymezení místních komunikací nebo jejich určených úseků, kterých lze užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla prostřednictvím
parkovacích karet.
Ceník rezidentních parkovacích karet vymezené oblasti města Valtice
vymezená oblast

1. karta

2. karta pro stejného držitele
nebo bytovou jednotku

nám. Svobody

600 Kč

1200 Kč

parkovací kotouč –
stání zdarma
PO – NE 7:00 – 21: 00 hod.
max. 30 min.

Žadateli o rezidentní parkovací kartu lze vydat max. 2 ks rezidentních parkovacích karet.
Ceník abonentních parkovacích karet vymezené oblasti města Valtice

vymezená
oblast

1. karta
vázaná
na RZ

2. karta pro
stejného
držitele
vázaná na
RZ

nám.
Svobody

800 Kč

1600 Kč

3. karta pro
stejného
držitele
vázaná na
RZ

3200 Kč

1. karta
přenosná
na IČ

2. a 3.
karta
přenosná
na IČ

parkovací
kotouč –
stání zdarma
PO – NE 7:00 –
21: 00 hod.

1600 Kč

3200 Kč

max. 30 min.

Na jednu provozovnu nebo sídlo firmy je možno vydat max. 3 ks abonentních parkovacích karet.
Platnost karty je rok od vydání karty.
Platnost je vyznačena na parkovací kartě.
Poplatek za vrácení parkovací karty se nevrací.
V oblastech vymezených přílohou Nařízení č. 1/2022 se zpoplatněné užití místní komunikace
nevztahuje na úseky vyhrazené pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo těžce pohybově
postižené, je-li na nich umístěno příslušné označení vydané příslušným orgánem.
Cena za výměnu nebo vystavení duplikátu parkovací karty:
Za výměnu PK nebo vystavení duplikátu PK je určen poplatek 100,- Kč, který je stejně jako částka za
parkování příjmem rozpočtu města Valtice.
Podmínky pro vydávání parkovacích karet jsou stanoveny ve „Všeobecných podmínkách pro vydávání
parkovacích karet“ schválených Radou města Valtice.
Ceník je platný počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení.
Tímto se ruší Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích na území
města Valtice, schválený Usnesením č. 45 Rady města Valtice dne 6. 9. 2021.
…………………………………….
Anna Režňáková, v. r.
místostarostka

……………………………………..
Ing. Pavel Trojan, v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.02.2022
Sejmuto z úřední desky dne: 09.03.2022
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