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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV
____________________________________________________________________

Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích 
nebo jejich určených úsecích

Čl. 1
                Sjednaná cena za parkování

(1) Oblasti města (lokality), ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 
za cenu sjednanou k stání (parkování) silničního motorového vozidla ve městě na dobu 
časově omezenou, nejvýše však na 24 hodin, jsou vymezeny v nařízení1.

(2) Cena za stání silničního motorového vozidla na placeném parkovišti (parkovné) se 
stanoví takto:
a) Lokalita A:…………….první dvě hodiny stání jsou zdarma, poté 20 Kč za

                                       každou započatou hodinu stání              
b) Lokalita B: ……………20 Kč za každou započatou hodinu stání
c) Lokalita C a D: ……….první půl hodina je zdarma, poté 20 Kč za každou

                                       započatou hodinu stání
d) Lokalita E: …...……….20 Kč za každou započatou hodinu stání.

(3) Bez úhrady parkovného, uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. c) tohoto ceníku, mohou 
zaměstnanci Magistrátu města Havířova, členové Zastupitelstva města Havířova, 
podnikající fyzické a právnické osoby s místem podnikání, sídlem, provozovnou nebo 
úřadovnou na ul. Svornosti 86/2 v Havířově-Městě, a jejich zaměstnanci, užít placené
parkoviště v lokalitě C a D, na základě zakoupené parkovací karty, kterou bude vydávat 
odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova na jeden rok. Postup vydávání 
parkovacích karet je upraven v nařízení1).
Cena parkovací karty pro předplacené parkování se stanoví takto:  …………250 Kč/ rok.
Cena duplikátu a vydání nové parkovací karty před uplynutím doby platnosti parkovací 
karty pro předplacené parkovaní se stanoví takto: ………………….50 Kč/jeden duplikát. 

(4) Bez úhrady parkovného, uvedeného v čl. 1 odst. 2 tohoto ceníku, může být placené 
parkoviště užíváno bezplatně v době akcí pořádaných statutárním městem Havířov a jeho 
příspěvkovými organizacemi a to na základě povolení, které bude vydávat odbor 
komunálních služeb Magistrátu města Havířova.

                                                                    Čl. 2
                                             Zrušovací ustanovení a účinnost

(1) Tento Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo 
jejich určených úsecích ruší Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních 
komunikacích nebo jejich určených úsecích ze dne 8.3.2017.
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Nařízení č. 2/2017, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít 
k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu.
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(2) Tento Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo 
jejich určených úsecích byl schválen Radou města Havířova číslo usnesení 
3071/62RM/2017 dne 12.4.2017.

(3) Tento ceník nabývá účinnosti 15. dnem následujícím po jeho vyhlášení na úřední desce 
Magistrátu města Havířova.

Ing. Mayerová Zdena, v.r.
vedoucí odboru komunálních služeb   




