Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených komunikacích ve městě
Mikulov a provozní doba parkovacích automatů
Rada města Mikulov na svém zasedání dne 2.9.2019 vydala 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, tento ceník za stání silničních motorových
vozidel na vymezených komunikacích ve městě Mikulov:
- oblast 1
1500 Kč/rok

pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve vymezené oblasti 1, vázanou na
maximálně 3 silniční motorová vozidla
3000 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve vymezené oblasti 1 ve
stejné bytové jednotce, rodinném domě, vázanou na jedno silniční motorové vozidlo
4000 Kč/rok za kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti 1vázanou na
maximálně 3 silniční motorová vozidla (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy
možno vydat pouze jednu kartu)
- oblast 2
500 Kč/rok

pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve vymezené oblasti 2, vázanou na
maximálně 3 silniční motorová vozidla
2000 Kč/rok za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ve vymezené oblasti 2 ve
stejné bytové jednotce, rodinném domě, vázanou na jedno silniční motorové vozidlo
2500 Kč/rok za kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti 2 vázanou na
maximálně 3 silniční motorová vozidla (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy
možno vydat pouze jednu tuto kartu)
3000 Kč/rok za druhou kartu osobě s provozovnou či sídlem firmy ve vymezené oblasti 2
vázanou na jedno silniční motorové vozidlo (na jednu provozovnu nebo sídlo firmy
možno vydat pouze jednu tuto kartu)
Cena parkovací karty, která umožní parkování na všech parkovištích a místech osazených parkovacím
automatem (mimo oblast 1 )
5000 Kč/rok
Cena parkovací karty vázané na silniční motorové vozidlo, která umožní parkování v oblasti 2 na
parkovišti Vrchlického, ulicích Vrchlického, Kapucínská a Česká (mimo parkoviště před poštou) pro
fyzické osoby mající zaměstnání na Náměstí, Kostelním Náměstí a ulici Kapucínská
500 Kč/rok
(nebo poměrná cena podle požadované doby)
Cena parkovací karty pro účel stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou osobou
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo
provozovnu v oblasti 1, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo
trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti 1 a nepožaduje parkovací kartu
do oblasti 1, která umožní parkování na ulicích Vrchlického, Kapucínská, Svobody, A.Muchy. se
stanovuje podle zásad uvedených pro oblast 2.
Ceny v parkovacích automatech (mimo parkoviště Jiráskova a Republikánské obrany vedle sportovní
haly): pondělí – neděle 07.00-18.00
Na dobu parkování: do 30 minut ……………………………………………...…… 5,- Kč
za každou další započatou hodinu …………. ………….….… 40,- Kč

Ceny v parkovacích automatech na parkovišti Jiráskova – BORS: pondělí – neděle 07.00-18.00
Na dobu parkování: za každou započatou hodinu …………. ………….…….….… 5,- Kč
Celodenní …………………………………………………... 50,- Kč
Ceny v parkovacích automatech na parkovišti Republikánské obrany (vedle sportovní haly): pondělí
– neděle 07.00-18.00
Na dobu parkování: za každou započatou hodinu …………. ………….…….….… 10,- Kč
Celodenní …………………………………………………. 100,- Kč
Provozní doba parkovacích automatů celoročně:
Pondělí – Neděle 07.00 – 18.00
V případě platby parkovací karty nebo sazby za stání silničního motorového vozidla provozovaného
právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti obce dle přílohy Nařízení č.2/2019, nebo za stání silničního motorového vozidla fyzické osoby,
která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce dle přílohy nařízení v průběhu kalendářního
roku, je částka stanovena poměrným způsobem pouze za kalendářní měsíce (včetně započatého,
minimálně však 100Kč) zbývající do konce kalendářního roku.
V oblastech vymezených přílohou Nařízení č. 2/2019 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.
Tento ceník nabývá účinnosti dne 3.9. 2019.
K tomuto datu pozbývá platnost Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených
komunikacích ve městě Mikulov a provozní doba parkovacích automatů schválený Radou města
10.6.2019
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