MĚSTO BEROUN
Nařízení č. 2/2022,
kterým se vydává ceník za užívání pozemních komunikací
ve vymezených oblastech placeného stání motorových vozidel
Rada města Beroun se dne 9. 3. 2022 usnesla vydat v souladu ustanovením § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a § 10 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Předmět úpravy
Tento ceník stanoví ceny za užívání pozemních komunikací ke stání silničních motorových vozidel
ve vymezených oblastech města (dále jen „placené stání“), ve kterých lze podle nařízení města
Beroun o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, vydaného podle ustanovení
§ 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy1).
Čl. 2
Ceny placeného stání
Ceny placeného stání ve vymezených oblastech placeného stání motorových vozidel jsou uvedeny
v příloze tohoto nařízení.

Čl.
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. dubna 2022.

.…………………………..
Mgr. Dušan Tomčo v.r.
místostarosta

____________________
1)

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

………………………………….
RNDr. Soňa Chalupová v.r.
starostka

Příloha nařízení, kterým se vydává ceník za užívání pozemních komunikací ve vymezených oblastech placeného stání motorových vozidel

Ceny placeného stání
ve vymezených oblastech placeného stání motorových vozidel
I. Ceny parkovného za stání na dobu nejdéle 24 hodin v oblastech placeného stání

Název parkoviště

Doba placeného stání:

Cena parkovacího lístku

1.

Husovo náměstí

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

15,- CZK/30 min. pro první hodinu, každá další hodina 50,- CZK/hod.

2.

Husovo náměstí

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

15,- CZK/30 min. pro první hodinu, každá další hodina 50,- CZK/hod.

Kasárna I – Knihovna

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

5,- CZK/30 min. pro první hodinu, dále 20,- CZK/hod.
V době konání hrnčířských trhů vyhrazeno pro provozovatele trhů zdarma.

4.

Boškův statek

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

první půl hodina 5,- CZK, první hodina 10,- CZK, každá další hodina 15,- CZK.
Pro rodiče "sportovců" 2,- CZK za hodinu placenou přes mobilní telefon

5.

nám. Marie Poštové

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod. první půl hodina 10,- CZK, první hodina 20,- CZK, každá další hodina 35,- CZK

6.

Medicentrum

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod. první půl hodina 10,- CZK, první hodina 20,- CZK, každá další hodina 35,- CZK

7.

Na Příkopě

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod. první půl hodina 10,- CZK, první hodina 20,- CZK, každá další hodina 35,- CZK

8.

Wagnerovo náměstí

Po-Pá 8.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

20,- CZK / hod.

9.

Karly Machové

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

20,- CZK / hod.

10.

Policie Beroun - ul. Tyršova

Po-Pá 8.00-16.00 hod.

5,- CZK / hod.

11.

FÚ Beroun - ul. Tyršova

Po-Pá 8.00-18.00 hod.

5,- CZK/30min.pro první 2 hodiny, dále 20,- CZK/hod.

12.

Havlíčkova ul.

13.

P+R I. u ČD Beroun

každý den po celých 24 hodin

20,- CZK/24 hod. V době konání hrnčířských trhů zdarma.

14.

P+R II. Na Podole

každý den po celých 24 hodin

20,- CZK/24 hod. V době konání hrnčířských trhů zdarma.

1.A

Husovo náměstí

do 13:00 hod. příslušného dne

70,- CZK/den - platí pouze pro prodejce na pravidelných trzích

3.

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod. první půl hodina 10,- CZK, první hodina 20,- CZK, každá další hodina 35,- CZK

II. Ceny parkovacích karet na placená parkoviště (mimo modré zóny)
Vystavená karta platí pro jedno vozidlo (RZ) a příslušné období (kalendářní měsíc/čtvrtletí/pololetí/rok)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název
Husovo náměstí
Husovo náměstí
Kasárna I – Knihovna
Boškův statek
nám. Marie Poštové
Medicentrum
Na Příkopě
Wagnerovo náměstí
Karly Machové
Policie Beroun - ul. Tyršova
FÚ Beroun - ul. Tyršova
Havlíčkova ul.

měsíční
2.500,- CZK
2.500,- CZK
1.200,- CZK
1.200,- CZK
1.200,- CZK
1.200,- CZK
1.200,- CZK
**
1.200,- CZK
**
**
1.200,- CZK

čtvrtletní
5.500,- CZK
5.500,- CZK
3.000,- CZK
3.000,- CZK
3.000,- CZK
3.000,- CZK
3.000,- CZK
**
3.000,- CZK
**
**
3.000,- CZK

pololetní
-

roční
18.500,- CZK
18.500,- CZK
10.000,- CZK
10.000,- CZK
10.000,- CZK
10.000,- CZK
10.000,- CZK
**
10.000,- CZK
**
**
10.000,- CZK

Všechna parkoviště*)

3.000,- CZK

8.000,- CZK

-

27.000,- CZK

**
**

1.100,- CZK
1.100,- CZK

2.200,- CZK
2.200,- CZK

4.300,- CZK
4.300,- CZK

Parkoviště P+R I. u ČD Beroun
Parkoviště P+R II. Na Podole

Parkovací karta musí být viditelně a čitelně umístěna za čelním sklem vozidla.
*)

Platí pro všechna placená parkoviště vyjma parkoviště Wagnerovo náměstí, FÚ Beroun, Policie Beroun, P+R I., P+R II. a modré zóny

III. Ceny parkovacích karet - pro oblasti placeného stání - zóna I a II
Vystavená karta platí na jedno vozidlo (RZ) a jeden kalendářní rok.

1

2

3

4

Název
rezidentní parkování (trvalý pobyt a vlastnictví nemovitosti)
- jedno vozidlo
- druhé vozidlo
- třetí a každé další vozidlo

Cena za rok
360,- CZK
1.800,- CZK
3.600,- CZK

abonentní parkování (podnikatelé) - ostatní
- jedno vozidlo
- druhé vozidlo
- třetí a každé další vozidlo

4.000,- CZK
8.000,- CZK
12.000,- CZK

abonentní parkování (podnikatelé) - Husovo náměstí
- jedno vozidlo
- druhé vozidlo
- třetí a každé další vozidlo

8.000,- CZK
16.000,- CZK
24.000,- CZK

vystavení duplikátu parkovací karty

Parkovací karta musí být viditelně a čitelně umístěna za čelním sklem vozidla.

500,- CZK

IV. Ceny jednodenních parkovacích karet ve zvláštních případech - zóna I a II
Vystavená jednorázová jednodenní karta platí na jedno vozidlo (RZ) a jeden kalendářní den.

1

2

Název
jednorázová jednodenní karta - pro parkování servisních vozidel a vozidel údržbářů, opravářů
a jiných řemeslníků, jedno vozidlo
jednorázová jednodenní karta zakoupená pouze obyvatelem (rezidentem) příslušné zóny pro jeho
návštěvníka, jedno vozidlo

Jednorázová cena
100,- CZK

100,- CZK

Parkovací karta musí být viditelně a čitelně umístěna za čelním sklem vozidla.

V. Ceny parkovacích karet pro město Beroun*) a Policii ČR**) na vybraná placená parkoviště (mimo modré
zóny)
Vystavená karta platí pro jedno vozidlo (RZ) a na kalendářní rok

1.
2.
3.
4.

Název
Kasárna I - Knihovna
Boškův statek
Na Příkopě
Policie Beroun - ul. Tyršova

roční
1.000,- CZK
1.000,- CZK
3.500,- CZK
1.000,- CZK

Parkovací karta musí být viditelně a čitelně umístěna za čelním sklem vozidla.
*)
**)

Platí pro vozidla zaměstnanců města Beroun, právnických osob zřízených nebo založených městem Beroun a jejich zaměstnanců
Platí pro vozidla příslušníků Policie ČR a zaměstnanců zařazených v Policii ČR v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje,
Územní odbor Beroun, pouze pro parkoviště Policie Beroun - ul. Tyršova

VI. Ceny parkovacích karet ve zvláštních případech na placená parkoviště (mimo modré zóny)
Vystavená karta platí pro jedno vozidlo (RZ) a na kalendářní rok.
Název
1. Husovo náměstí
2. Husovo náměstí

roční, cena za 1 Ks

platí pro držitele

max. počet karet

3. Kasárna I - Knihovna

1.000,- CZK

poskytovatelé sociálních služeb na území města
Beroun podle povolení Rady města Beroun
na základě písemné žádosti poskytovatele

1

1.000,- CZK
1.000,- CZK

zaměstnanci Finančního úřadu pro Středočeský
kraj, Územní pracoviště v Berouně

1/zaměstnance

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Boškův statek
nám. Marie Poštové
Medicentrum
Na Příkopě
Wagnerovo náměstí
Karly Machové
Policie Beroun - ul. Tyršova
FÚ Beroun - ul. Tyršova
Havlíčkova ul.

Všechna parkoviště (1. - 12.)

100,- CZK

Všechna parkoviště (1. - 12.)

1.500,- CZK

poskytovatelé sociálních služeb na území města
Beroun podle povolení Rady města Beroun
na základě písemné žádosti poskytovatele
správce místních a účelových komunikací
ve vlastnictví města Beroun
správce silnic ve vlastnictví Středočeského kraje
na území města Beroun

Parkovací karta musí být viditelně a čitelně umístěna za čelním sklem vozidla.

podle povolení rady
města na příslušný rok
3
1

