
 
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních 

komunikacích města Jablonec nad Nisou. 
 

Vymezení oblastí města, kde za stání motorového vozidla se sjednává cena1, řeší 
Nařízení Města Jablonce nad Nisou č 1/ 2012 Tento ceník byl schválen Radou města 
Jablonce nad Nisou dne 17. 1. 2013 účinností ……………….2013. 
 
1. Výše poplatku za stání silničních motorových vozidel na místech s 
parkovacími automaty 
 
Poplatek se vybírá pouze ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hodin. Dny 
pracovního klidu jsou bez poplatku ve všech uvedených místech. 
 
a1) Stání v ul. Podhorská (náměstí Dr. Farského ul. Smetanova), Dolní náměstí (stávající 
vyhrazená parkovací místa), Mírové náměstí, Poštovní, Jehlářská (od výjezdu z pomocné 
budovy divadla po křižovatku s ul. Poštovní), Generála Mrázka (podél parkoviště až 
k soudu), Liberecká (mezi ul. Opletalova a Rýnovická), Opletalova (mezi ul. Libereckou a 
Korejskou), ul. Fügnerova (podél parku), ulice Sadová/Pražská zimní stadion, ulice 
Podhorská/Smetanova, tržnice ulice Lipánská   
 

- první půlhodina zdarma 0, Kč (odlišnost bodů a1) / a2)) 
- hodina 20,  Kč 
- každá další hodina 30,  Kč 

 
    platba pomocí SMS 

- první hodina 26,  Kč 
- každá další hodina 40,  Kč 
 

a2) Stání v ulici Komenského (část komunikace od křižovatky s ulicí Libereckou po 
křižovatku s ulicemi Kostelní a Jugoslávská), Anenské náměstí, Máchova, Budovatelů, 
Jehlářská (od výjezdu z pomocné budovy divadla po křižovatku s ul. Poštovní),  
 

- první půlhodina zpoplatněna 10, Kč (odlišnost bodů a1) / a2)) 
- hodina 20,  Kč 
- každá další hodina 30,  Kč 

 
    platba pomocí SMS 

- první hodina 26,  Kč 
- každá další hodina 40,  Kč 
 

  
b) Stání na Horním náměstí, Tržní ulice, v ul. 5. května (část mezi ul. Kamenná a 
Lipanská), ul. Korejská (mezi ul. Opletalova a koncem Korejské mimo části u parkoviště 
Rehavitalu).  

- každá započatá hodina 10,  Kč 
 
   platba pomocí SMS 

-   60 minut 13,  Kč 
- 120 minut 26,  Kč 
- 180 minut 39,  Kč 
- 240 minut 52,  Kč 

 

                                                           
1
 Poplatkem se pro účely tohoto ceníku rozumí vzájemně sjednaná cena mezi městem Jablonec nad 

Nisou a uživatelem vymezené místní komunikace 



c) Stání na parkovacích plochách v okolí přehrady: Pasecká zátoka – ulice Za Hrází 
(parkoviště pod Bižuterií), Městská hala (parkoviště před a za Městskou halou), Bazén 
(parkoviště před bazénem), U Přehrady (parkoviště ulice U Přehrady),  
Poplatek se vybírá ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 18:00 hodin denně 
 

- 60 minut   5,  Kč 
- 24 hodin  30,  Kč 

 
   platba pomocí SMS 

- 120 minut 13,  Kč 
- 24 hodin   40,  Kč 

 
 
2. Výše poplatku za kontrolní karty 
 
Odbor správy majetku, konkrétně oddělení technické podpory Magistrátu města Jablonec 
nad Nisou, vydá na žádost fyzické nebo právnické osoby kontrolní kartu na kalendářní 
rok za poplatek ve výši 100, Kč, která umožňuje stání na některých zpoplatněných 
místech místních komunikací, kde se úhrada provádí prostřednictvím parkovacích 
automatů takto (všechny ceny jsou včetně DPH a nelze je nijak dělit na jiné časové 
úseky): 
 
a) pro parkovací plochu  Horní náměstí, ulice U Balvanu (část podél parku 
Tyršových sadů): 

 měsíční ............................................................................................ 500,  Kč 
 roční .............................................................................................. 5.000,  Kč 

 
Stání vozidla majitele s trvalým pobytem v ulici a v místě (nutno prokázat) 
 roční .............................................................................................. 1.500,  Kč  

 
Stání vozidla pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele se sídlem 
společnosti, odštěpného závodu, provozovny, místa podnikání v místě (nutno 

prokázat) 
 měsíční ............................................................................................ 500,  Kč 
 roční .............................................................................................. 4.500,  Kč 

 
 

b) pro parkovací plochy  ulice Anenské náměstí, ulice Budovatelů, Tržní ulice, 
ulice Korejská, ulice Máchova, ulice Poštovní, ulice Jehlářská, ulice Komenského 
oblast č.2 (úsek od křižovatky s ulicí Jehlářskou po křižovatku s ulicí Generála 
Mrázka), ulice Komenského oblast č.3 (velké parkoviště Delvita): 

 měsíční ............................................................................................ 650,  Kč 
 roční .............................................................................................. 6.500,  Kč 

 
Stání vozidla majitele s trvalým pobytem v ulici a v místě (nutno prokázat) 
 roční .............................................................................................. 2.000,  Kč  

Stání vozidla pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele se sídlem 
společnosti, odštěpného závodu, provozovny, místa podnikání v místě (nutno 

prokázat) 
 měsíční ............................................................................................ 650,  Kč 
 roční .............................................................................................. 5.000,  Kč 

 
 

c) pro parkovací plochy  ulice 5.květen, ulice Fügnerova: 
měsíční ............................................................................................. 350,  Kč 
 roční .............................................................................................. 3.500,  Kč 

 



Stání vozidla majitele s trvalým pobytem v ulici a v místě (nutno prokázat) 
 roční .............................................................................................. 1.000,  Kč  

 
Stání vozidla pro právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele se sídlem 
společnosti, odštěpného závodu, provozovny, místa podnikání v místě (nutno 

prokázat) 
 měsíční ............................................................................................ 350,  Kč 
 roční ............................................................................................. .3.000,  Kč 

 
 

d) pro parkovací plochy  přehrada a okolí : 
 měsíční ............................................................................................ 150,  Kč 
 sezónní (4 měsíce) ............................................................................ 500,  Kč 

 
 

 
Na všech ostatních zpoplatněných parkovištích se nebudou parkovací karty  
vydávat. Týká se to těchto ploch na místních komunikacích:  
 

- ulice Podhorská 
- ulice Generála Mrázka – pouze podél komunikace (od objektu soudu k objektu 

hlavní pošty) 
- Dolní náměstí 
- Mírové náměstí 
- ulice Komenského část s označením č.1 (úsek po křižovatku s ulicí Jehlářskou) 
- ulice Liberecká 
- ulice Opletalova 
- ulice Sadová křižovatka s silnící Pražskou   zimní stadion 
- ulice Podhorská/Smetanova 
- ulice Lipánská (objekt bývalé tržnice)   

 
  
3. Výše poplatku za stání silničních motorových vozidel na místech užívání veřejného 
prostranství (na rozhodnutí) činí: 
 

- v pěší zóně   1.250,  Kč / měsíc tj. 15.000,  Kč / kalendářní rok 
- mimo pěší zónu      1.000,  Kč / měsíc, tj. 12.000,  Kč / kalendářní rok 
(sídliště, ostatní části komunikace)  
 

Veškeré náklady spojené s tímto stáním, jako je výroba a instalování svislého dopravní 
značky, zimní údržba místa stání apod. si hradí každý žadatel sám. 
Cena za užívání pozemků a zařízení v majetku města uzavíraná v dohodách dle výše 
uvedených pravidel je stejná, jako u místního poplatku. 
 
 
 
Na služební vozidla (Magistrát města Jablonec nad Nisou, Centrum sociálních služeb) bude 
vydána výjimka pro parkování na výše uvedených parkovištích, a to na dobu nezbytně 
nutnou. Výjimku bude vydávat Odbor správy majetku / oddělení technické podpory.    
 
 
 
V Jablonci nad Nisou dne 24.1.2013 

 Ing. Petr Beitl 
 primátor města 

 


