
CENÍK PARKOVNÉHO A PARKOVACÍCH KARET 

vydaný Radou města Klatov 

Rada města Klatov schválila dne 19. 1. 2016 usnesením č. 24/2 tento ceník parkovného a 
parkovacích karet, kterým stanoví ceny za parkování ve vymezených oblastech města Klatov, 
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu 
s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla (dále jen „vozidlo“) na dobu časově 
omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání vozidla provozovaného právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo 
nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Klatov, nebo k stání vozidla fyzické osoby, která 
má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Klatov. Uvedené oblasti jsou vymezeny 
nařízením města Klatov č. 1/2016, o stání silničních motorových vozidel ve vymezených 
oblastech na území města Klatov. 

 

1. Úvodní ustanovení 

Město Klatovy stanoví tyto úhrady za parkování: 

-   za stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách - ve vymezených 
oblastech města Klatov, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za 
cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla (dále jen 
„vozidlo“) na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin - viz příloha č. 1 
nařízení města Klatov č. 1/2016 a bod č. 2 tohoto ceníku. 

-   za stání silničního motorového vozidla v centru města osobám s bydlištěm nebo 
sídlem ve vymezené oblasti - ve vymezených oblastech města Klatov, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 
k stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání 
podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti 
města Klatov, nebo k stání vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve 
vymezené oblasti města Klatov – viz přílohy č. 2 a 3 nařízení města Klatov č. 1/2016 a bod č. 
3 tohoto ceníku. 

 

2. Stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách 

Úhrada vyměřená dle čl. 3 odst. 1 nařízení města Klatov č. 1/2016, o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov, v souladu s přílohou č. 
1 uvedeného nařízení, se stanoví takto: 

 

2a) 

stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách na náměstí Míru, v Klatovech 

osobní automobily - Zóna A 

- za prvních 30 minut 10,-Kč 

- za první a každou další započatou hodinu 20,- Kč 

 

Osobní automobily – Zóna A1 (modrá) 

-za prvních 30 minut 1,-Kč 

-za první a každou další započatou hodinu 20 Kč 

 

 2b) 

stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách na Rybníčkách u samoobsluhy, 
na Rybníčkách u hotelu Beránek, v Podbranské ulici, v Jiráskově ulici u hradeb, v Komenského 
ulici, v Klatovech - Zóna B  



a) osobní automobily 

- za prvních 30 minut 5,- Kč 

- za první a každou další započatou hodinu 10,- Kč 

- za 1 kalendářní den 60,-Kč 

b) autobusy  

- za první a každou další započatou hodinu 20,- Kč  

 

2c) 

stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách U pošty, U kulturního domu, v 
Klatovech - Zóna C 

- za první a každou další započatou hodinu 5,-Kč 

- za 1 kalendářní den 30,-Kč 

  

Od placení úhrad podle bodu 2a) – 2c) jsou osvobozeny osoby se zvlášť těžkým zdravotním 
postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazů 
ZTP a ZTP/P). 

  

  

3. Stání silničních motorových vozidel v centru města osobám s bydlištěm nebo 
sídlem ve vymezené oblasti 

Úhrada vyměřená dle čl. 3 odst. 2 nařízení města Klatov č. 1/2016, o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatov, v souladu s Přílohou č. 
2 a 3 uvedeného nařízení, se stanoví takto:  

3a) za osobní automobil občana s trvalým bydlištěm v dané oblasti města vymezené v Příloze 
č. 2 tohoto nařízení, pokud není vozidlo používáno k podnikatelským účelům - firemní vozidlo 
(1 vozidlo na bytovou jednotku): 

500,- Kč/rok/vozidlo 

3b) za osobní vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání 
podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu v oblasti města 
vymezené v Přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení a za osobní firemní vozidlo občana s trvalým 
bydlištěm v dané oblasti vymezené v Přílohách č. 2 a 3 tohoto nařízení (1 vozidlo na firmu - 
podnikatele): 

3.000,- Kč/rok/vozidlo 

Dovolují-li to parkovací podmínky a dopravní situace, lze povolit stání pro další vozidlo 
dopsané na jedné parkovací kartě. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

Tento ceník nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.  

 

V Klatovech dne 22. 1. 2016 

Mgr. Rudolf Salvetr   Ing. Václav Chroust                             Ing. Martin Kříž 
starosta         místostarosta          místostarosta 


