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Nařízení statutárního města Karlovy Vary č. 9/2022, 
 

kterým se stanovují maximální ceny za služby parkovišť 
 

Rada města Karlovy Vary se na svém zasedání dne 13. 9. 2022 usnesením č. RM/959/9/22 usnesla 

vydat na základě § 4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti 

cen, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Výměrem Ministerstva financí č. 01/2020, kterým se 

vydává seznam zboží s regulovanými cenami a v souladu § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), toto nařízení. 

Článek 1 

Maximální cena 

(1) Maximální cena na parkovišti na nábřeží Jana Palacha: 
 
 a) pro vozidlo do 3,5 t: 
 
            1 hod. -        40,- Kč   
  2 hod. -     80,- Kč 
  3 hod. -   120,- Kč 
  4 hod. -   160,- Kč 
     5 - 24 hod. -                300,- Kč 
           30 dnů -              3.600,- Kč 

  b) pro karavan:                        
   1 hod. -      60,- Kč   
  2 hod. -    100,- Kč 
  4 hod. -    200,- Kč       
     8 – 24 hod. -                 600,- Kč       
  
 

(2) Maximální cena na parkovištích KOME I., KOME II (Slovenská),  Poštovní dvůr: 
 

 a) pro vozidlo do 3,5 t:                                                
   

1 hod. -     10,- Kč   
  2 hod. -     20,- Kč 
  3 hod. -     30,- Kč 
  4 hod. -     40,- Kč 
             5 hod. -     50,- Kč 
             6 hod. -     80,- Kč 
  7 hod. -   280,- Kč 
     8 – 24 hod. -   320,- Kč 

 

 b) pro karavan a autobus                                       
  1 hod. -   260,- Kč   
  2 hod. -   330,- Kč 
  3 hod. -   390,- Kč 
            4 hod. -   450,- Kč    
            5 hod. -    510,- Kč 
 6 hod. -   580,- Kč      
  7 hod. -    640,- Kč     
     8 – 24 hod. -                650,- Kč 

 



(3) Maximální cena na parkovišti Galerie, U Myslivny (Sovova stezka): 
  
a) pro vozidlo do 3,5 t: 
 1 hod. -     40,- Kč   
  2 hod. -     80,- Kč 
  3 hod. -   120,- Kč 
  4 hod. -   160,- Kč 
            5 hod. -    200,- Kč 
    6 – 24 hod. -    250,- Kč 
          30 dnů -                       1 800,- Kč 

b) pro karavan:                                                
  1 hod. -     60,- Kč   
  2 hod. -   100,- Kč 
  4 hod. -   200,- Kč 
      6 - 24 hod. -   600,- Kč 

 

(4) Maximální cena na parkovišti Tržnice: 

 
 a) pro vozidlo do 3,5 t:          

                                      
 30 min. -     10,-Kč 
 1 hod. -     20,- Kč   
  2 hod. -     60,- Kč 
  3 hod. -   100,- Kč 
  4 hod. -   140,- Kč 
     5 - 24 hod. -    300,- Kč 
           30 dnů -             3 600,- Kč 
 
(5) Maximální cena na parkovišti Varšavská: 
 
a) pro vozidlo do 3,5 t:                                               

 1 hod. -     20,- Kč   
  2 hod. -     60,- Kč 
  3 hod. -   100,- Kč 
  4 hod. -   140,- Kč 
      5 - 24 hod. -   300,- Kč 
           30 dnů -             3 600,- Kč 

 
(8) Maximální cenou se rozumí cena včetně dané z přidané hodnoty podle zvláštního právního 
     předpisu. 

Článek 2 

Placení sjednané ceny 

Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platného parkovacího lístku po celou dobu stání 

silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje 

uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu uschová parkovací lístek u sebe. 

Článek 3 

Kontrola, sankce 

(1) Dodržování tohoto nařízení jsou oprávněni kontrolovat strážníci Městské policie Karlovy Vary a 

určeni pracovníci provozovatele parkovišť s parkovacím automatem. 

(2) Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštního předpisu1)  

 

 



Článek 4 

Zrušovací ustanovení 

 

Zrušuje se nařízení města Karlovy Vary č. 8/2020, kterým se stanovují maximální ceny za služby 

parkovišť. 

Článek 5 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnost počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 

 

……………………………........             ………………………………… 

 

       Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA v. r.                                   Mgr. Tomáš Trtek v. r. 

         primátorka          1. náměstek primátorky 

      statutárního města Karlovy Vary             statutárního města Karlovy Vary 

 

 

 

Vyhlášeno zveřejněním ve Sbírce právních předpisů dne: 

Oznámení o vyhlášení ve Sbírce právních předpisů zveřejněno na úřední desce dne: 

Oznámení o vyhlášení ve Sbírce právních předpisů svěšeno z úřední desky dne: 

 

1) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  a zákon  č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,   

ve znění pozdějších předpisů 


