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MĚSTSKÝ PARKOVACÍ SYSTÉM V ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
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DŮVODY ZAVEDENÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU 

 

 Doprava v klidu se v budoucnosti neobejde bez regulace. 
 

 

 Regulace parkování je prevencí dopravních komplikací. 
 

 

 Parkovací systém odlehčí centru města a exponovaným místům. 

      (např. poliklinika GALEN, nemocnice, dětská poliklinika, ul. Čs. armády, OSSZ aj.) 
 

 

 Parkovací systém se opírá o dobrou praxi z jiných měst. 

      (např. Vysoké Mýto, Chrudim, Rychnov nad Kněžnou, Litomyšl, apod.) 
 

 

 Získané finanční prostředky nejsou pro město prioritou a budou použity zpětně na 
opravu chodníků a komunikací. 

 

 

 Bude zachována možnost bezplatného parkování v areálu Perly. 
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LOKALITY MĚSTSKÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU  

 1. ZÓNA – STŘED MĚSTA / provozní doba: po – pá  7:00 - 17:00 hod. / so  8:00 - 12:00 hod. 

 Mírové náměstí, ul. Kostelní (před kostelem), ul. Sychrova, ul. Malé Hamry, ul. Velké Hamry,            

ul. Komenského, ul. Balcarova, ul. Hakenova (u Pošty), parkoviště ul. Hakenova 
 

 Ceník parkovného: 

 první hodina  za každou další započatou hodinu  min. platba celodenní 

 10,- Kč  20,- Kč     10,- Kč  100,- Kč 
 

 Parkovací karty: 

 rezident 600,- Kč / abonent 5.000,- Kč 

 každá další karta pro stejného žadatele ve stejné cenové úrovni 
 

 Parkovací kotouč:  

 část Mírového náměstí a ul. Hakenova u Pošty = max. doba parkování 20 min. (zdarma) 
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LOKALITY MĚSTSKÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU 

 2. ZÓNA – OSTATNÍ / provozní doba: po – pá  7:00 - 17:00 hod. / so – ne  zdarma  

 parkoviště u ZUŠ, veřejné prostranství Kociánka, parkoviště OSSZ, ul. Na Štěpnici, ul. Dělnická, 
parkoviště GALEN, vyhrazená plocha GALEN, parkoviště u nemocnice, ul. Jana a Josefa Kovářů,    
ul. Čs. armády, parkoviště u dětské polikliniky  

 

 Ceník parkovného: 

 první hodina  za každou další započatou hodinu  min. platba celodenní 

 10,- Kč  10,- Kč     5,- Kč  50,- Kč 

   5,- Kč  10,- Kč (parkoviště GALEN, u nemocnice, u dětské polikliniky = 30 min. zdarma) 
 

 Parkovací karty: 

 rezident 300,- Kč / abonent 3.000,- Kč 

 každá další karta pro stejného žadatele ve stejné cenové úrovni 
 

 Parkovací kotouč: 

 část ul. Na Štěpnici (ZŠ) a ul. Dělnická (MŠ) = max. doba parkování 20 min. (zdarma) 
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PARKOVACÍ KARTY (nevyhrazují parkovací místo) 

 REZIDENT 

 fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené 

oblasti a je současně vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla 

 Cena karty: 

 1. zóna STŘED MĚSTA  … 600,- Kč 

 2. zóna OSTATNÍ  … 300,- Kč  
 

 

 ABONENT 

 právnická nebo fyzická osoba za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu,   

která má sídlo nebo provozovnu, a nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti 

 Cena karty: 

 1. zóna STŘED MĚSTA  … 5.000,- Kč 

 2. zóna OSTATNÍ  … 3.000,- Kč  
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PROVOZOVÁNÍ MĚSTSKÉHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU 

 Parkovací systém bude provozovat Město Ústí nad Orlicí prostřednictvím společnost 
TEPVOS, s.r.o. 

 

 Zisk z parkovacího systému bude vrácen do rozpočtu města a bude použit na opravy 

komunikací a chodníků.  
 

 Provoz parkovacího systému bude zahájen 1. 7. 2014. 
 

 Parkovací systém umožní platbu v hotovosti nebo městskou kartou. 
 

 Klíčová slova parkovacího systému: 
 

 BEZPLATNÝ prvních 30 min. na parkovištích u zdravotnického zařízení    

    max. 20 min. s použitím parkovacího kotouče na vyhrazených místech 

 ZVÝHODNĚNÝ krátkodobé stání v 1. zóně (10,- Kč první hodina / nyní 20,- Kč) 

    rezidentní a abonentní parkovací karty 

 DOSTUPNÝ   cenově dostupný pro všechny uživatele 

 JEDNOTNÝ    přehledný a v dané zóně jednotný systém pro všechny uživatele  
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ZÁVĚR 
 

 Rozsah MPS byl diskutován s dotčenými organizacemi (GALEN, Policie ČR, SZŠ, 
OSSZ, nemocnice, dětská poliklinika, gynekologie, ZŠ Komenského - Na Štěpnici, aj.) 

 

 MPS cenově zvýhodňuje krátkodobé stání a umožňuje ve vymezených částí do 
stanovené doby parkování zdarma.  

 

 MPS bude po uplynutí zkušební doby cca 3 měsíců vyhodnocen. 
 

 Parkovací plocha v areálu Perly 01 zůstává bezplatně k dispozici. 
 

 Kapacita plochy je cca 120 parkovacích míst. V letošním roce byl prostor doplněn o 
veřejné osvětlení, vyklizen a vyčištěn, byla odstraněna náletová a neudržovaná zeleň, 
během následujícího měsíce dojde k propojení parkoviště s ulicí Špindlerovou s 
obousměrným výjezdem.     

 

 Vedení města si je vědomo nepopulárnosti připravovaného záměru, ale je přesvědčeno, 
že jiným způsobem nemůže být korigována doprava v klidu.  
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DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST 
 


