Příloha č. 1 k Nařízení města Kolína č. 6/2014
Stanovení maximálních cen a stání silničních motorových vozidel
Maximální cena za stání SMV na vymezených komunikacích dle čl. 2 odst. 1 (parkovací
automaty) činí 30 Kč/hodinu + DPH.
Maximální ceny parkovacích karet (k ceně bude připočítáno DPH dle platných právních
předpisů) dle čl. 2, odst. 2, Příloha č. 2 k Nařízení města Kolína č. 6/2014 (bod 2 b):
Parkovací karta typu „A“
a) Fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti
1) 800 Kč/rok za první kartu pokud není držitelem jiné karty „A“
2) 3.000 Kč/rok za druhou kartu
3) 200 Kč/rok za první kartu pouze pro oblast Obecní dvůr
b) Fyzické osoby s trvalým pobytem ve vymezené oblasti a bez vlastnického vztahu
k SMV
1)
800 Kč/rok za první kartu, pokud není držitelem jiné karty „A“
2) 3.000 Kč/rok za kartu, pokud je držitelem jiné karty „A“
c) Fyzické osobě s trvalým pobytem mimo vymezenou oblast, která předloží platnou
nájemní smlouvu k bytové jednotce ve vymezené oblasti
1)
2)

800 Kč/rok za první kartu pokud není držitelem jiné karty „A“
3.000 Kč/rok za druhou kartu

Parkovací karta typu „B“
a) Fyzické a právnické osoby se sídlem či provozovnou ve vymezené oblasti
1)
2)
3)
4)

3.000 Kč/rok za první kartu
5.000 Kč/rok za druhou kartu
9.000 Kč/rok za třetí kartu
350 Kč/7 dní

b) Fyzické a právnické osobě, která prokazatelně provozuje ve vymezené oblasti města
ubytovací služby – přenosná karta s uvedením názvu ubytovacího zařízení a čísla
pořadí karty
1) 3.000 Kč/rok za první kartu
2) 5.000 Kč/rok za druhou kartu
3) 9.000 Kč/rok za třetí kartu
4)
400 Kč/rok za vydání náhradní přenosné karty z důvodu její ztráty, poškození
nebo zcizení.

Parkovací karty typu A a B lze vystavovat na období minimálně 1 měsíce včetně měsíce
vyřízení žádosti, kdy cena bude tvořit násobek 1/12 celkové ceny + DPH x měsíce od
prvního dne měsíce kladného vyřízení žádosti do posledního dne měsíce platnosti parkovací
karty. Na kartě je vždy uvedeno aktuální datum vystavení karty.

d) Parkovací karty zvláštního určení - P „AB“, „Z“ dle Přílohy č. 3, bodu 3 písm a):
1)
2)
3)

600 Kč/rok za první vydanou parkovací kartu,
druhá karta se nevydává,
50 Kč/rok za parkovací kartu „Z“ dle Přílohy č. 3 bodu 4.

Ceny již vydaných karet se změnou tohoto nařízení nemění.

V Kolíně dne 12.04.2017

………………………
PhDr. Tomáš Růžička
místostarosta

……………………………
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta

Příloha č. 2 k Nařízení města Kolína č. 6/2014

1)

Seznam komunikací nebo jejich úseků, které lze užít za cenu sjednanou podle
cenových předpisů k stání SMV na dobu časově omezenou:

Karlovo náměstí, Husova, Rubešova, Kutnohorská, Zámecká, Kovářská, Pražská,
Na Hradbách, Karoliny Světlé, Parléřova, Brandlova, Karlova, Obecní dvůr, nádvoří Pivovar,
Na Pobřeží, Smetanova, Zahradní, Dukelských hrdinů, Rorejcova, Pod Hroby, Sokolská, Na
Valech.
2) Vymezení oblasti, v níž musí mít osoby žádající o vydání parkovací karty trvalý
pobyt, platnou nájemní smlouvu, sídlo podnikání nebo provozovnu:
Osoby žádající o vydání parkovací karty dle čl. 4 musí mít trvalý pobyt, sídlo podnikání,
provozovnu nebo místo výkonu činnosti uvnitř oblasti vymezené následovně
• Politických vězňů
• Mostní
• Železniční trať (Labe)
• Sokolská
• Na Valech
• Husovo náměstí

V Kolíně dne

………………………
PhDr. Tomáš Růžička
místostarosta

……………………………
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta

