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PPŘŘÍÍLLOOHHAA  ČČ..  11,,  OO  CCEENNĚĚ  PPAARRKKOOVVNNÉÉHHOO  
  

1.  Provozní doba: 
  

NNOONNSSTTOOPP 

  

2.  Cena parkovného1: 
  

CCeennaa  ppaarrkkoovvnnééhhoo::  1100,,--  KKčč//hhoodd..  

NNááhhrraaddaa  zzaa  zzttrrááttuu  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  llííssttkkuu::    223300,,--  KKčč22  

  
1  Platí také pro uživatele Veřejné nabíjecí zásuvky, 
2 V případě, že doba parkování nepřesáhne 24 hodin. V případě ztráty parkovacího lístku a doby parkování 
nad 24 hodin bude účtována cena ve výši odpovídající skutečné délce parkování dle platného ceníku. 

  

3.  Ceník parkovného, parkovacích karet a 
pronájmu parkovacích míst: 

 

PPaarrkkoovvnnéé  vv  nnaaddzzeemmnníícchh  ppooddllaažžíícchh  PPaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu::      

MMěěssííččnníí  ppaarrkkoovvnnéé  665500,,--  KKčč//mměěssíícc  

    

ZZvvýýhhooddnněěnnéé  mměěssííččnníí  ppaarrkkoovvnnéé  pprroo  ssttuuddeennttyy  SSlleezzsskkéé  uunniivveerrzziittyy    

vv  OOppaavvěě                                                                          440000,,--  KKčč//mměěssíícc  

    

ZZvvýýhhooddnněěnnéé  ppaarrkkoovvnnéé  pprroo  zzaamměěssttnnaannccee  MMaaggiissttrrááttuu  mměěssttaa  OOppaavvyy  

                                                                                  11000000,,--  KKčč//rrookk  

    

ČČiippoovváá  ppaarrkkoovvaaccíí  kkaarrttaa  115500,,--  KKčč//kkss33  

 

3 Současně je možno nabít maximálně 90 čipových parkovacích karet bez záruky volného místa na dobu 
maximálně 6 měsíců. 

  

PPrroonnáájjeemm  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  mmííssttaa  vv  11..  ppooddzzeemmnníímm  ppooddllaažžíí  PPaarrkkoovvaaccííhhoo  

ddoommuu::  mměěssííččnníí        11..550000,,--  KKčč  

PPrroonnáájjeemm  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  mmííssttaa  vv  11..  ppooddzzeemmnníímm  ppooddllaažžíí  PPaarrkkoovvaaccííhhoo  

ddoommuu::    ppůůllrrooččnníí      88..000000,,--  KKčč  

PPrroonnáájjeemm  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  mmííssttaa  vv  11..  ppooddzzeemmnníímm  ppooddllaažžíí  PPaarrkkoovvaaccííhhoo  

ddoommuu::    rrooččnníí                1144..550000,,--  KKčč  
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SSmmlloouuvvyy  oo  nnáájjmmuu  nneebbyyttoovvýýcchh  pprroossttoorr  bbuuddoouu  uuzzaavvíírráánnyy  vvžžddyy  ss  

ppllaattnnoossttíí  mmaaxxiimmáállnněě  nnaa  11  kkaalleennddáářřnníí  rrookk..  CCeennyy  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vvččeettnněě  

2211%%  DDPPHH..  

  

4. Podmínky pro vydání čipových parkovacích 
karet se zvýhodněným měsíčním parkovným 
pro studenty Slezské univerzity v Opavě: 

  
1) Držitelem této parkovací karty se může stát fyzická osoba, která je studentem Slezské univerzity 

v Opavě a má trvalý pobyt nebo má uzavřenu nájemní smlouvu na pronájem bytu v oblasti města 
vymezené v bodě 2 těchto podmínek a je vlastníkem nebo dle zvláštních předpisů provozovatelem 
silničního motorového vozidla, pro které má být parkovací karta vydána a toto vozidlo není provozované 
za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, 
 

2) Osoby žádající o vydání parkovací karty se zvýhodněným měsíčním parkovným pro studenty Slezské 
univerzity v Opavě musí mít místo trvalého pobytu nebo musí mít uzavřenu nájemní smlouvu na 
pronájem bytu v oblasti vymezené těmito ulicemi, včetně těchto ulic: 
▪ ul. Olbrichova, 
▪ ul. Nádražní okruh, 
▪ ul. Komenského, 
▪ ul. Zámecký okruh, 
▪ ul. Nákladní, 
▪ ul. Kasárenská, 
▪ ul. Oblouková, 
▪ ul. Krnovská - od středu města po č. or. 13 na levé straně a pravá strana po č. or. 14, 
▪ náměstí Republiky,                                                                                                                                                            
▪ náměstí Svobody č. or. 1 a 2, 
▪ ul. Těšínská od středu města po č. or. 12, 
▪ ul. Otická č. or. 1 až 14, 
 

3) Karta je vydávána na období od 01. 09. do 30. 06. daného roku, 
 

4) Skutečnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 těchto podmínek opravňující požádat o vydání parkovací karty 
je žadatel povinen prokázat doložením potvrzení o studiu na Slezské univerzitě v Opavě, dokladem o 
trvalém pobytu nebo platnou nájemní smlouvou a technickým průkazem k vozidlu. 

    

5. Podmínky pro vydání čipových parkovacích 
karet se zvýhodněným ročním parkovným pro 
zaměstnance Magistrátu města Opavy: 

  
1) Na základě usnesení Rady města č. 403/13 RM 15 ze svého 13. zasedání ze dne 29. 4. 2015 se 

držitelem této parkovací karty se může stát zaměstnanec Magistrátu města Opavy v platném pracovním 
poměru, jehož pracoviště se nachází v budovách na Horním náměstí 67 a 69 v Opavě. 
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