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CENÍK  

 
za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení Statutárního města 
Opavy č. 6/2018 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 3113/83 RM 18 
ze dne 25. 4. 2018, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích  
ve městě Opavě ve znění nařízení č. 1/2015. 
 

a) placené stání s krátkodobým parkováním 
(k placenému stání s krátkodobým parkováním, tj. nejkratší možná doba/sazba parkování -  
½ hodiny za poloviční sazbu, parkoviště lze užít i pro vozidla držitelů parkovacích karet dle čl. 4 odst. 5 
(V) tohoto nařízení - neplatí pro parkoviště náměstí Svobody) 
 

Název Cena 
v Kč/hod. 

Provozní doba 

náměstí Republiky - před Casinem Kartáč s.r.o. 40,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masařská  I. (Holubí, Masařská, Lazebnická) 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masařská II. (Masařská, Drůbeží trh) 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masarykova třída I. (u pošty) 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masarykova třída II. (u sportu) 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Popská  20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Beethovenova 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Rybí trh 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Čapkova (u divadla) 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Kolářská  20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Na Valech 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Solná (4 parkovací místa) 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

sady Svobody 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

náměstí Svobody  10,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

 
 

b) placené stání se střednědobým parkováním  
(k placenému stání se střednědobým parkováním, tj. nejkratší možná doba/sazba parkování -  
1 hodina za plnou sazbu, parkoviště lze užít i pro vozidla držitelů parkovacích karet dle tohoto nařízení) 

  

Název Cena 
v Kč/hod. 

Provozní doba 

Zámecký okruh - Zimní stadion 10,- Po-Pá 8-16 hod. 

Masarykova třída III. (u finančního úřadu) 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

Masarykova třída IV. (u Slezské univerzity) 20,- Po-Pá 8-18, So 8-14 hod. 

 
 

Mimo výše uvedenou provozní dobu je stání silničních motorových vozidel na shora specifikovaných místních 
komunikacích bezplatné s výjimkou náměstí Svobody, kde jednorázová sazba mimo uvedenou provozní dobu 

činí 2,- Kč. Parkoviště Zámecký okruh - Zimní stadion 15 minut bez poplatku (parkovací kotouč). 
 

c) placené stání prostřednictvím SMS 
(u placeného stání s krátkodobým parkováním a střednědobým parkováním podle odstavců a) a b) hrazeným 
prostřednictvím SMS je nejnižší možná úhrada ve výši 13,- Kč. Neplatí pro parkoviště náměstí Svobody - 
závorový systém.) 

  
Při platbě PA ve výši  10,- 20,- 30,- 40,- 50,- 60,- 70,- 80,- 120,- 
odpovídá platba SMS  13,- 25,- 38,- 48,- 60,- 73,- 85,- 95,- 145,- 
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Ceny parkovacích karet: 
 
a) Osoby s trvalým pobytem dle čl. 4 odst. 1, bod 1.1 a 1.2. Nařízení 
 

Rezidentní parkovací karta 
    (pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem)  1 000,- Kč/kalendářní rok 

Rezidentní parkovací karta 
    (pro druhou kartu vydanou osobě s trvalým pobytem) 2 000,- Kč/kalendářní rok 

 
 
 
b) Osoby s trvalým pobytem na náměstí Osvoboditelů 1, 2, 3 na základě usnesení Rady 

Statutárního města Opavy č. 505/13/RM/19 ze dne 17. 4. 2019 s možností parkování 
v Parkovacím domě na náměstí Osvoboditelů 6/7, 746 01  Opava 

 
Ceny i podmínky pro vydání parkovací karty osobám s trvalým pobytem na náměstí Osvoboditelů 1, 2, 3 za 
placené stání v Parkovacím domě na náměstí Osvoboditelů 6/7 v Opavě jsou stejné jako v případě osob 
s trvalým pobytem dle čl. 4 odst. 1, bod 1.1 a 1.2. Nařízení.  

 
Rezidentní parkovací karta 

    (pro první kartu vydanou osobě s trvalým pobytem)  1 000,- Kč/kalendářní rok 
 

Rezidentní parkovací karta 
    (pro druhou kartu vydanou osobě s trvalým pobytem 2 000,- Kč/kalendářní rok 

 
Čipová parkovací karta do Parkovacího domu 

    (jednorázová platba) 150,- Kč/ks 
 
 

c) Osoby se sídlem, provozovnou nebo místem podnikání dle čl. 4 odst. 1, bod 1.3 Nařízení 
 

Abonentní parkovací karta 
   (pro první kartu vázanou nepřenosně na registrační značku) 2 300,- Kč/čtvrtletí    

     8 000,- Kč/kalendářní rok 
 

Abonentní parkovací karta 
   (pro každou další kartu vázanou nepřenosně na          3 800,- Kč/čtvrtletí 
    registrační značku nebo kartu přenosnou)                            14 000,- Kč/kalendářní rok  

      
 
d) Právnická či fyzická osoba podnikající dle zvláštních předpisů v oblasti terénních sociálních 

služeb dle čl. 4 odst. 1, bod 1.4 Nařízení 
 
Sociální parkovací karta       

   (1 parkovací karta na každou činnost v oblasti terénních sociálních služeb a souvisejících terénních služeb -  
maximálně tři parkovací karty jako karty nepřenosně vázané na registrační značku)      

  400,- Kč/kalendářní rok 
      
 
e) Provedení opravy parkovací karty                    60,- Kč/ks 
    (jen v případě změny údaje na parkovací kartě) 
 


