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Město Kralupy nad Vltavou

Nařízení města Kralupy nad Vltavou
ceník města Kralupy nad Vltavou za užívání komunikací

ve vymezených oblastech k stání silničního motorového vozidla
a provozní doba parkovacích automatů s odkazem na nařízení
o placeném stání silničrích motorových vozidel na místmch

komunikacích ve vymezených oblastech
města Kralupy nad Vltavou, ve kterých Ize místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít ke stání silničních motorových
vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Rada města Kralupy nad Vltavou na svém jednání dne 14. 3. 2022 schválila a vydává
v souladu s ust. § 11 odst. 1, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona
č. 128/2000 sb., o obcích (obecních zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ust. § 10
zákona č. 526/1 990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města:

(,Iánek 1

Tento ceník stanoví maximální ceny za užívání místních komunikací ve vymezených
oblastech nebo jejich určené úseky k placenému stání silničních motorových vozidel.

Článek 2

Výše ceny za parkovací lístek z parkovacího automatu

Ceny parkovného v návštěvnickém režimu v Kralupech nad Vltavou a provoz parkovacích
automatů'

Jiráskova ulice

Žižkova ulice

Palackého náměstí

Vaníčkova ulice

Palackého ulice

Parkoviště v ulici Nerudova vedle budovy Č:eské pošty

a)
b)

Stání
Stání

do60 minut.............. ............. 10,-Kč
nad 60 minut . . ................. .......... 30,- Kč za každou započatou hodinu

Uvedené ceny jsou platné v době pondělí až pátek
sobota

7.00 - 18.00 hod.
7.00 - 12.00 hod.

Mimo tuto dobu je stání vozidel zdarma.



Článek 3

Výše ceny za parkovací kartu vydanou Technickými službami města Kralupy nad Vltavou
Jiráskova ulice

Žižkova ulice

Palackého náměstí

Vaníčkova ulice

Palackého ulice

Parkoviště v ulici Nerudova vedle budovy České pošty

a)
b)

Stání na % roku ........ 4 000,- Kč, za každé druhé stání téhož vlastníka .......... 7 000, - Kč
Stání na rok ........... ... 7 000,- Kč, za každé druhé stání téhož vlastmka ........ 12 000,- Kč

Článek 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dne Ol .04.2022.

Ing. Marek Czechmann
starosta
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Libor Lesák

místostarosta
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Ing. Vojtech Pohl

místostarosta
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