
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich 
určených úsecích (dále jen „ceník“) na období od 1.1.2020 

 
 
                                                                  I. 
 
                   Cena za užití těchto určených úseků místních komunikací  
 
1) Parkoviště Mírové nám. – pozemek parc. č. 4489/1 kat. území Hlučín 
 
Parkovací lístek  -    za každou započatou ½ hodinu          5,- Kč 
 
Provozní doba: celoročně 
PO-PÁ    8-17 hod. 
SO           8-12 hod.  
 

   
2) Parkoviště ul. Bochenkova- pozemek parc. č. 580/2 kat. území Hlučín 
 
Parkovací lístek  - za každou započatou hodinu          10,- Kč 
 
Provozní doba: celoročně 
PO-PÁ    8- 19 hod. 
SO           8-12 hod.  
 
 
3)Parkovací karty 
 
a) parkovací karty označené písmenem ,,B“ určené pro stání silničního motorového vozidla 
provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního 
právního předpisu1) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, dále pro 
fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo pro vlastníka 
či nájemce nemovitosti umístěné ve vymezené oblasti města – karta opravňuje ke stání na 
parkovišti Bochenkova 
 
Parkovací karta ,,B“             
    – pro abonenty - 12 měsíců                                                                     3600,- Kč  
                             - za každý započatý měsíc                                              1/12 stanovené sazby 
 
    – pro rezidenty - 12 měsíců                                                                     1200,- Kč  
                             - za druhou a každou další kartu pro stejnou osobu       2400,- Kč 
                             - za každý započatý měsíc                                              1/12 stanovené sazby 
 
b) parkovací karty označené písmenem ,,H“, ,,H1“, ,,H2“ určené pro stání silničního 
motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání 
podle zvláštního právního předpisu,1)  která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti 
města, resp. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého 
pobytu ve vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemci 
nemovité věci umístěné ve vymezené oblasti města 
 



Parkovací karta ,,H“, ,,H1“, ,,H2“ 
 
 – pro abonenty - 12 měsíců                                                                       2400,- Kč  
                          - za každý započatý měsíc                                                1/12 stanovené sazby 

 
 – pro rezidenty - 12 měsíců                                                                       360,- Kč  
                          - za druhou a každou další kartu pro stejnou osobu         2400,- Kč 
                          - za každý započatý měsíc                                                1/12 stanovené sazby 
 

- karta ,,H“ opravňuje ke stání na vymezeném úseku místních komunikací ,,Dukelská 
od J. Seiferta“ a ,,Dukelská před č. o. 8,9,10“, ,,Dukelská“, ,,Cihelní“, ,,Jaroslava 
Seiferta“ a ,,28. října“,  

- karta ,,H1“ opravňuje ke stání na vymezeném úseku místních komunikací ,,Hornická 
– parkovací plocha u školní družiny“, ,,Komunikace kolmá na ul. Hornickou“, 
,,Komunikace za nákupním střediskem k čp. 18“, ,,Komunikace souběžná s ul. 
Čs. Armády“ a ,,Plocha před nákupním střediskem“, ,,Severní – parkovací 
plocha“, ,,Severní“, ,,Příční“ a ,,Boženy Němcové“, ,,1. máje“ 
 

- karta ,,H2“ opravňuje ke stání na vymezeném úseku místních komunikací 
,,Komunikace u ul. Zahradní – parkovací plocha“, ,,Komunikace mezi ul. 
Zahradní a ul. U Stadionu“, ,,Komunikace mezi ul. Zahradní a ul. Dr. E.Beneše“ 
a ,,Tyršova – parkovací plocha u ZŠ“,  
 

 
c) Parkovací karta ,,C“ určená pro stání silničního motorového vozidla provozovaného 
právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,1) 

která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, resp. k stání silničního 
motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého 
 
 – pro abonenty - 12 měsíců                                                                      3600,- Kč  
                          - za každý započatý měsíc                                                1/12 stanovené sazby 

 
 – pro rezidenty - 12 měsíců                                                                      1200,- Kč  
                          - za druhou a každou další kartu pro stejnou osobu         2400,- Kč 
                          - za každý započatý měsíc                                                1/12 stanovené sazby 
 

– karta ,,C“ opravňuje ke stání na vymezeném úseku místních komunikací ,,Farní“ , 
,,Generála Svobody“ a  ,,Pode zdí“ 
 

d) Parkovací karta ,,Hl“, 
                        - 12 měsíců                                                                      1200,- Kč 
 

- karta ,,Hl“ opravňuje ke stání na vymezeném úseku místní komunikace Mírové 
náměstí a je určena pouze pro starostu, místostarostku a tajemníka MěÚ v Hlučíně  
 

e) parkovací karty označené písmenem ,,X“, určené pro stání silničního motorového 
vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle 
zvláštního právního předpisu,1) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, 
resp. k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve 
vymezené oblasti města nebo k stání motorového vozidla vlastníka či nájemci nemovité věci 



umístěné ve vymezené oblasti města, a to  na vyhrazeném trvalém parkovacím místě pro 
konkrétní vozidlo (reservé s registrační značkou vozidla) 
 
Parkovací karta ,,X“ 
                                – pro abonenty – pro osobní automobil                    6000,- Kč/ročně 
                                                          - obytný přívěs      12.000,- Kč/ročně 
                                                          - pro nákladní automobil                  24.000,- Kč/ročně 
                                                          - pro autobus                             24.000,- Kč/ročně 
                                                         - za každý započatý měsíc             1/12 stanovené sazby 

 
                                – pro rezidenty - 12 měsíců                                    4200,- Kč  
                                                         - za každý započatý měsíc               1/12 stanovené sazby 

 
- karta ,,X“ opravňuje ke stání na vyhrazeném trvalém parkovacím místě pro 

konkrétní vozidlo (reservé s registrační značkou vozidla)  
 

4) Poplatek za vystavení nové parkovací karty při ztrátě původní parkovací karty je ve 
výši 80%  1/12 stanovené sazby ceny původní parkovací karty za každý započatý měsíc, 
po který bude nově vystavená karta platná  
 
 
     Poplatek za vystavení nové parkovací karty při změně údajů na parkovací kartě je 100,- 
Kč/ za 1 parkovací kartu. 

 
II. 

Vymezení některých pojmů 
 

Abonent -  právnická nebo fyzická osoba provozující silniční motorové vozidlo za účelem 
podnikání podle zvláštního právního předpisu1) která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
oblasti města 
Rezident - fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo 
vlastník či nájemce (fyzická i právnická osoba) nemovité věci umístěné ve vymezené oblasti 
města 

       
                                                                      III. 

Účinnost a zrušovací ustanovení 
 

1) Tento ceník nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.   
2) Tento ceník zrušuje a nahrazuje ceník schválený radou města Hlučína dne 2.10.2017   

  
 
 
V Hlučíně dne 16. 9. 2019 
 
 
                                                                                                   Mgr. Pavel Paschek  

                                                                                                                starosta 
                                                                                                         za Město Hlučín 
_______________________________________________________________________ 

1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 


