
Parkovací systém v Ústí nad Orlicí bude spuštěn 1. 7. 2014 

Město Ústí nad Orlicí se rozhodlo řešit dlouhodobě neutěšenou situaci s parkováním na území města. 

V loňském roce byl odbornou firmou vypracován audit dopravy a organizace parkování, tedy odborná 

studie zaměřená na problematická místa parkování ve městě. Na základě tohoto dokumentu byla 

následně přijata závazná koncepce řešení a rozvoje dopravy, včetně organizace parkování. Koncepce 

byla předložena k projednání a připomínkování dopravní komisi rady města a Zastupitelstvu města 

Ústí nad Orlicí. Základem městského parkovacího systému je princip placeného stání v nejvíce vytížených lokalitách. 

Nastavení systému cen má za cíl regulovat parkování ve prospěch krátkodobého stání, pro dlouhodobější parkování 

v centru města je určeno parkoviště v areálu Perla, které nebude zpoplatněno. Parkovací systém tak odlehčí centru 

města a dalším exponovaným místům a jeho koncepce vychází z dobré praxe v jiných městech. Zóny zařazené do 

parkovacího systému jsou uvedeny v přiložené mapě. Parkovací místa budou vybavena parkovacími automaty, par-

koviště u nemocnice bude opatřeno závorovým systémem. 

Provozovatelem parkovacího systému bude městská společnost TEPVOS, spol. s r.o., která zajistí provoz po technic-

ké a organizační stránce, tržby za parkování budou příjmem města. Protože primárním účelem zavedení parkovacího 

systému není tvorba zisku, budou vybrané prostředky použity ve prospěch občanů, zejména na investice města do 

oprav komunikací a chodníků. 

 

PERLA - parkování zdarma v centru města 100 m od náměstí – 120 míst. 
 

Dělení lokalit městského parkovacího systému 

1. ZÓNA - střed města (provozní doba: po – pá 7:00 – 17:00, so 8:00 – 12:00) 

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 10 Kč, každá další započatá hodina 20 Kč, min. platba 10 Kč, celodenní 100 Kč 

 

Krátkodobé stání s parkovacím kotoučem: 

Část Mírového náměstí a ul. Hakenova u pošty budou vyhrazeny pro krátkodobé stání zdarma –  

max. doba parkování zdarma 20 minut 

Je však nutné vhodným způsobem viditelně označit dobu začátku parkování např. na parkovacích hodinách, které si 

lze zakoupit v pokladně společnosti TEPVOS nebo v Infocentru na městském úřadě v Ústí nad Orlicí. 

  

2. ZÓNA – ostatní (provozní doba: po – pá 7:00 – 17:00, so – ne zdarma) 

Parkoviště za ZUŠ, veřejné prostranství Kociánka, parkoviště u OSSZ, ul. Na Štěpnici, ul. Dělnická, parkoviště GA-

LEN, vyhrazená plocha GALEN, parkoviště u nemocnice, ul. Jana a Josefa Kovářů, ul. Čs. armády, Parkoviště u 

Dětské polikliniky 

Ceník parkovného: První hodina 10 Kč, každá další započatá hodina 10 Kč, min. platba 5 Kč, celodenní 50 Kč 

Parkoviště GALEN, u nemocnice, u Dětské polikliniky – 30 min. zdarma 

První hodina 5 Kč, každá další započatá hodina 10 Kč 

 

Krátkodobé stání s parkovacím kotoučem: 

Část ul. Na Štěpnici (ZŠ) a ul. Dělnická (MŠ) budou vyhrazeny pro krátkodobé stání zdarma -  

max. doba parkování zdarma 20 minut. 

Je však nutné vhodným způsobem viditelně označit dobu začátku parkování např. na par-

kovacích hodinách, které si lze zakoupit v pokladně společnosti TEPVOS nebo v Infocentru 

na Městském úřadě Ústí nad Orlicí.  



MĚSTSKÁ KARTA  

Parkovné bude možné hradit Městskou kartou, z technických důvodů však s časovým odstupem přibližně od září 

2014. Informace o zavedení platby Městskou kartou bude uvedena na www.tepvos.cz, www.mestska-karta.cz, 

www.ustinadorlici.cz 

 

PARKOVACÍ KARTA 

Zakoupením získá majitel Parkovací karty možnost bezplatného parkování v uvedených zónách A, B, C, D. Parkovací 

karta nevyhrazuje parkovací místo a je přenosná. Kartu lze objednat přes elektronický formulář na www.tepvos.cz. 

Vydání karty bude probíhat v pokladně společnosti TEPVOS, spol. s r.o. Třebovská 287, Ústí nad Orlicí, 562 01. Každá 

další karta pro stejného žadatele je ve stejné cenové výši. 

 

zóna A 
oblast pro vydání parkovací karty 

zóna B 
oblast pro vydání parkovací karty 

zóna C 
oblast pro vydání parkovací karty 

zóna D 
oblast pro vydání parkovací karty 

Mírové náměstí 

ul. Kostelní – před kostelem 
ul. Malé Hamry 

ul. Velké Hamry a M. R. Štefánika 

č. p. 346 

ul. Balcarova 

ul. Komenského 

ul. Na Štěpnici – od křižovatky s ul. 

17. listopadu po křižovatku s ul. 

Tvardkova a dům v ul. 17. listopadu 

č. p. 741 

ul. Dělnická – od křižovatky u budo-

vy městského úřadu po křižovatku 

s ul. Tvardkova – nad Galenem a 

dům v ul. Tvardkova č. p. 1030 

objekt č. p. 284 v ul. Čs. armády a 

dům č. p. 1384 ul. Wolkerova 

 

ul. Mistra J. Kociana – od křižovat-
ky s ul. Hakenova po Mírové náměstí 

(domy č. p. 24, 25, 31, 32, 84, 85, 86) 

 
ul. Smetanova – od křižovatky s ul. 

Tyršova po ul. Na Žižkově 

 

ul. Sychrova – mimo č. p. 16 (nelze 

vydat Parkovací kartu pro obyvatele 

s trvalým pobytem Sychrova 16, Ústí 

nad Orlicí) 

 
ul. Čs. armády – od křižovatky s ul. 

Tvardkova po křižovatku s ul. Na 

Žižkově 

 

 

REZIDENT 

Fyzická osoba s trvalým pobytem nebo vlastník nemo-

vitosti ve vymezené oblasti, která je současně vlastní-

kem nebo provozovatelem silničního motorového 

vozidla. 

Cena karty: 

zóna A zóna B, C, D 

600 Kč 300 Kč 

 

 

ABONENT 

Právnická nebo fyzická osoba zřízená za účelem pod-

nikání podle zvláštního právního předpisu, která má 

sídlo, provozovnu nebo je vlastníkem nemovitosti ve 

vymezené oblasti.  

Cena karty: 

zóna A zóna B, C, D 

5 000 Kč 3 000 Kč 

INFORMACE K PRODEJI PARKOVACÍCH KARET 

Prodej parkovacích karet zajišťuje městská společnost TEPVOS, spol. s r.o, v sídle společnosti na adrese Třebovská 287, Ústí nad 

Orlicí (pokladna v přízemí).  

Provozní doba 

PO: 7:00 – 12:00 12:30 – 16:30 

ÚT: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30  

ST: 7:00 – 12:00 12:30 – 16:30 

ČT: 7:00 – 12:00 12:30 – 15:30  

PÁ: 7:00 – 13:00  

 

 

  

 

 

 

 
přední strana 

zadní strana 

http://www.ustinadorlici.cz/


Pro oboustrannou spokojenost prosíme o dodržení níže uvedeného postupu 

při vyplnění „Žádosti o vydání parkovací karty“.  

 

1. Každý žadatel vyplní formulář „Žádost o vydání parkovací karty“, který bude dostupný na webových strán-

kách společnosti TEPVOS (www.tepvos.cz). Formulář bude možné vyplnit on-line, popř. stáhnout a vyplněný 

doručit osobně do prodejního místa. Další možností je osobní vyplnění v prodejním místě. 

2. Karta bude připravena k vyzvednutí nejpozději 5. pracovní den od předání žádosti. Pokud žadatel uvede svou 

e- mailovou adresu nebo telefon, bude vyzván k jejímu vyzvednutí v určenou dobu. 

3. Při převzetí karty předloží žadatel povinně předkládané doklady (dle nařízení Rady města Ústí nad Orlicí): 

- občanský průkaz nebo doklad o vlastnictví nemovitosti, u podnikatelských subjektů platné oprávnění 

k podnikání a technický průkaz od vozidla. 

4. Parkovací karta bude vydána při současném uhrazení stanovené ceny vydávané karty nebo její poměrné části 

v hotovosti na výdejním místě (cena se hradí za každý započatý měsíc platnosti karty). 

 

 

 

Vedení města si uvědomuje nepopulárnost řešení hrazeného parkování v takovém rozsahu, ale je přesvědčeno, že 

jiným způsobem nelze korigovat dopravu a organizaci parkování. Současně je připraveno reagovat na případné pro-

blémy vyvolané zavedením parkovacího systému tak, aby celý systém fungoval podle zamýšleného záměru. 

Možnosti a dopady tohoto řešení jistě ocení uživatelé parkovacího systému a občané města především v budoucnu. 

Parkovací systém je strategickým příspěvkem k bezpečné dopravě a dostatečné průjezdnosti na území města Ústí 

nad Orlicí. 

 

Pro další informace sledujte www.tepvos.cz, www.ustinadorlici.cz, napište nám na tepvos@tepvos.cz nebo na adresu: 

TEPVOS, spol. s r.o., Třebovská 287, Ústí nad Orlicí, 562 01, tel. 465 519 841 

 

 

MAPA S OZNAČENÍM PARKOVACÍCH ZÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení spoluobčané, 
 

Dne 1. 7. 2014 bude v areálu Komunálních služeb městské společnosti TEPVOS, spol. s r. o. 

zahájena výstavba nového Sběrného dvora, který nahradí stávající Stanoviště mobilních kontejnerů 

na odpad. Stavba by měla probíhat po celé druhé pololetí a měla by být ukončena před závěrem roku 

2014. Celou akci bude provádět jako generální dodavatel společnost Matex s.r.o., Hradec Králové, kte-
rá vyhrála výběrové řízení.   

Vzhledem k tomu, že výstavba bude probíhat právě v místech současného umístění kontejnerů, jsme nuceni 
přemístit stanoviště kontejnerů na odpad do jiné části areálu Komunálních služeb (viz níže uvedený plánek). Vjezd do 

areálu bude stejný jako doposud, z ulice Královéhradecká, výjezd bude potom do ulice Zborovské. Průjezd areálem 
bude tedy pouze jednosměrný. Tato předpokládaná změna umístění kontejnerů na odpad proběhne ve 26. týdnu, 
nejpozději však do 30. 6. 2014. 

V této souvislosti nedojde k  žádným omezením kapacity, změně druhů odebíraného odpadu a ani k omezení 
provozní doby. Jedinou výjimkou je přijímání stavební suti, kde se však jedná o placený odběr a o tuto službu je mi-

nimální zájem.  V omezeném prostoru jsme tedy upřednostnili umístění více kontejnerů pro uložení odpadů, kterých 
vozí občané nejvíce. 

Žádáme všechny občany, aby ve vlastním zájmu, po dobu výstavby sběrného dvoru, dodržovali určený směr 
průjezdu areálem, který bude označen, důsledně dbali pokynů pracovníků Komunálních služeb nebo pracovníků 
společnosti Matex s.r.o. a prosíme o trpělivost a pochopení při vlastním odbavení v omezených podmínkách. 

Nakonec bychom rádi upozornili na jednu novinku – v areálu Komunálních služeb je umístěn nový kontejner 
pro sběr obnošeného šatstva. Kontejner je umístěn hned vpravo, za vstupní branou do areálu Komunálních služeb. 

Sběr ošacení je organizován ve spolupráci s Diakonií Broumov a sebrané oblečení bude sloužit pouze pro humanitár-

ní, a nikoliv komerční, účely. 
 

Ing. Petr Hovádek 

ředitel Divize služeb, TEPVOS, spol. s r.o. 

 
 

MAPA PRO ORIENTACI VJEZDU A VÝJEZDU DO SBĚRNÉHO DVORA 
 


