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PŘÍLOHA Č. 1, O CENĚ PARKOVNÉHO
1. Provozní doba:
NONSTOP

2. Cena parkovného1:
Cena parkovného:
Náhrada za ztrátu parkovacího lístku:

10,- Kč/hod.
230,- Kč2

Platí také pro uživatele Veřejné nabíjecí zásuvky,
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.
1
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3. Ceník parkovného, parkovacích karet a
pronájmu parkovacích míst:
Parkovné v nadzemních podlažích Parkovacího domu:
Měsíční parkovné
650,- Kč/měsíc
Zvýhodněné měsíční parkovné pro studenty Slezské univerzity
v Opavě
400,- Kč/měsíc
Zvýhodněné parkovné pro zaměstnance Magistrátu města Opavy
1000,- Kč/rok
Čipová parkovací karta

150,- Kč/ks3

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

Pronájem parkovacího místa v 1. podzemním podlaží Parkovacího
d om u:
měsíční
1 .5 0 0 ,- K č
Pronájem parkovacího místa v 1. podzemním podlaží Parkovacího
d om u:
půlroční
8 .0 0 0 ,- K č
Pronájem parkovacího místa v 1. podzemním podlaží Parkovacího
d om u:
roční
14.500,- Kč
1
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Smlouvy o nájmu nebytových prostor budou uzavírány vždy s
platností maximálně na 1 kalendářní rok. Ceny jsou uvedeny včetně
21% DPH.

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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