
NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.  2 /2017 

 

O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH 

ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA 

 

Rada města Česká Lípa se usnesla dne 24. dubna 2017 usnesením č 986/2017  vydat podle § 23 odst. 

1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 

ustanovením § 11, § 61 odst. 2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města Česká Lípa: 

 

Čl. 1  

Základní ustanovení 

 

V zájmu regulace dopravy v klidu s ohledem na zajištění maximálního využití parkovacích 

kapacit se upravuje placené stání silničních motorových vozidel - osobních automobilů, jejich 

modifikací a jednostopých motorových vozidel (dále jen „vozidel“) na vymezených plochách, 

komunikacích a jejich úsecích ve vlastnictví města Česká Lípa a na území města Česká Lípa 

(dále jen „parkoviště“). 

 

Čl. 2  

Místní, časové a věcné vymezení 

 

Rada města Česká Lípa určuje přílohou tohoto nařízení (dále jen „Zásady“): 

 

(1) parkoviště, která lze, podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, užít ke stání vozidel za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy
1
, 

 

(2) časové vymezení placeného stání vozidel na parkovištích, 

 

(3) výši poplatku za stání vozidel na parkovištích, 

 

(4) způsob úhrady poplatku za stání vozidel na parkovištích, 

 

Čl. 3 

Všeobecná ustanovení 

(1) Parkoviště s placeným stáním dle tohoto nařízení je označeno dopravním značením podle 

zvláštních předpisů
2)

. 

(2) Na parkovištích musí být umístěna informace o provozní placené době parkování a výši 

poplatku za parkování. 

(3) Zaplacení poplatku se prokazuje dokladem o zaplacení vydaného parkovacím automatem 

nebo parkovací kartou. Příslušný doklad musí být po celou dobu stání vozidla umístěn za 

předním sklem automobilu, musí být plně viditelný a nesmí být ani částečně zakryt tónováním 

skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty, musí být umístěn lícovou stranou obsahující 



identifikační údaje směrem ven z vozidla tak, aby jejich text byl snadno čitelný při pohledu 

zvenku. U jednostopého motorového vozidla se zaplacení stanovené ceny prokazuje přímo  

u orgánu dohledu na základě jeho vyžádání. Orgánem dohledu se v tomto případě rozumí 

pověřený pracovník města Česká Lípa nebo příslušník Městské policie Česká Lípa, případně 

Policie ČR.  

 

(4) Od poplatku za stání vozidel na parkovištích jsou osvobozena: 

 

a) vozidla přepravující zdravotně postižené s označením dle platných právních předpisů 

b) silniční motorová vozidla s označením Městská policie Česká Lípa; 

c) silniční motorová vozidla označená znakem města Česká Lípa provozovaná městem 

Česká Lípa;  

d) viditelně označená silniční motorová vozidla bezpečnostních sborů ČR, při plnění 

služebních úkonů; 

e) viditelně označená silniční motorová vozidla hasičských záchranných sborů a jednotek 

dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby při plnění úkonů podle zvláštního 

právního předpisu; 

f) viditelně označená silniční motorová vozidla pohotovostních opravárenských služeb 

(plyn, voda, kanalizace, energetika, místní komunikace) při odstraňování havarijních 

stavů na inženýrských sítích a místních komunikacích. 

 

Čl. 4 

Kontrola a sankce 

(1) Kontrolu dodržování ustanovení tohoto nařízení provádí Městská policie Česká Lípa  

a pověření pracovníci města Česká Lípa. 

(2) Porušení ustanovení tohoto nařízení bude posuzováno jako přestupek
3)

, nepůjde-li  

o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin. 

 

 

Čl. 5 

Zrušovací ustanovení 

Tímto nařízením se ruší nařízení města č. 7/2015 včetně příloh těchto dokumentů.  

 

 

Čl. 6 

Účinnost 

Toto nařízení města nabývá účinnosti dnem 15. dnem po vyhlášení 

 

 

 



                                                                                                                         

…………………………                                                                     …………………………… 

     Alena Šafránková                                                                                   Mgr. Romana Žatecká 

     místostarostka                                                                                              starostka                                                                                                                               

___________________ 

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

2) Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů 

             Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
         

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 
 

3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHA K NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Č.  2/2017 

(„ZÁSADY“)  
 

 

I. Základní ustanovení 
 

1) Tato příloha (dále jen zásady) stanovuje pravidla pro užívání parkovišť specifikovaných 

Nařízením města č.  2/2017  (dále jen parkoviště). 

 

2) Parkoviště jsou označena příslušnou dopravní značkou podle zvláštních právních předpisů – 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 30/2001 

Sb. 

 

3) Veškeré vybrané poplatky za stání vozidel na parkovištích jsou výhradně příjmem města 

Česká Lípa. 

 

 

II. Vymezení pojmů 

 
1) Rezidentem pro účely těchto zásad je fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo je 
nájemcem bytu v lokalitách uvedených v této příloze. 
 

2) Abonentem pro účely těchto zásad je fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo 
firmy resp. provozovny v lokalitách uvedených v této v příloze. 
 
3) Hoteliérem pro účely těchto zásad je fyzická nebo právnická osoba, která má sídlo 
provozovny v lokalitách uvedených v této v příloze a provozuje ubytovací služby bez 
hostinské činnosti, hostinskou činnost nebo ubytovací služby. 
 

4) Krátkodobým parkováním se rozumí stání vozidla na parkovištích, kde je výše poplatku za 

parkování stanovena hodinovou sazbou a výběr poplatku je prováděn prostřednictvím 

parkovacího automatu.  
 

5) Dlouhodobým parkováním se rozumí stání vozidla na parkovištích, pro která je vydávána 

rezidentní nebo abonentní parkovací karta a výběr poplatku za parkování je proveden úhradou 

stanoveného poplatku za vydání rezidentní, abonentní nebo hoteliérské parkovací karty.  

 

 

III. Vymezení parkovacích zón 
 

Parkoviště určená ke krátkodobému nebo dlouhodobému stání vozidel jsou rozdělena do 

jednotlivých zón takto: 

 
1) Zóna „A“ 

Parkoviště:   náměstí T. G. Masaryka 

Označení zóny:  oranžová barva 

Typ parkování:  krátkodobé 



   dlouhodobé (pouze pro hoteliéry) 

2) Zóna „B“ 

Parkoviště:   Škroupovo náměstí (pro dlouhodobé parkování) 

Zámecká ulice v úseku od domu čp. 72 k domu čp. 65, Žižkova ulice  

 Jeřábkovo náměstí, Mariánská ulice v úseku od domu č. p. 209 k domu 

 č. p. 210, Moskevská ulice v úseku od domu č. p. 5 k domu č. p. 20,   

  (pro krátkodobé parkování a dlouhodobé pouze pro hoteliéry)                             

Označení zóny:  zelená barva 

Typ parkování:  krátkodobé i dlouhodobé 

 

 

3) Zóna „C“ 

Parkoviště:    parkoviště U Synagogy, parkoviště U Vodního hradu, parkoviště U Banca, 

             ulice U Synagogy, Erbenova ulice  

Označení zóny:  modrá barva 

Typ parkování:  krátkodobé i dlouhodobé 

 

 

4) Zóna „D“ 

Parkoviště:    parkoviště KD Crystal 

Označení zóny:  fialová barva 

Typ parkování:  krátkodobé  

 

 

Placená zóna pro vozidla „TAXI“ 

Parkoviště:   Sokolská ulice (úsek podél komunikace od křižovatky s ul. B. Němcové  

             ke křižovatce s ul. Jindřicha z Lipé) a část parkoviště v ulici Mariánské  

             u štítu domu č. p. 231    

Označení zóny:  dopravním značením podle příslušných právních předpisů s dodatkovou 

tabulkou označující placené stání vozidel taxislužby 

Typ parkování:  časově neomezené stání vozidel taxislužby 

 

 

 

IV. Časové vymezení placeného stání 
 

1) Krátkodobé parkování podle těchto zásad podléhá poplatku v níže stanovené době: 

   

Zóna A, B  pondělí – pátek 8:00 hod – 17:00 hod 

  sobota   8:00 hod – 12:00 hod 

 

 O nedělích a svátcích není krátkodobé parkování zpoplatněno. 

 

 

Zóna C, D pondělí – pátek 8:00 hod – 17:00 hod 

     

    O sobotách, nedělích a svátcích není krátkodobé parkování zpoplatněno. 



2) Dlouhodobé parkování podle těchto zásad je časově neomezené, poplatek je hrazen paušálně 

za příslušné období, na které je vydána abonentní, rezidentní či hoteliérská parkovací karta. 

 

3) Časově neomezené stání vozidel taxislužby podle těchto zásad je časově neomezené, poplatek 

je hrazen paušálně za příslušné období, na které je vydána parkovací karta TAXI. 

 

 

 

 

 

V. Způsob úhrady poplatku za stání vozidel na parkovištích 

 
Úhrada poplatku za stání vozidel na parkovištích (dále jen poplatek) se provádí těmito 

vymezenými způsoby: 

 

 prostřednictvím parkovacích automatů nebo 

 zaplacením poplatku za vydání rezidentní, abonentní nebo hoteliérské parkovací karty 

nebo parkovací karty TAXI na účet města Česká Lípa. 

 

 

VI. Stanovení výše poplatku  

 
1) Výše poplatku je stanovena pro každou jednotlivou zónu zvlášť. 

 

2) Poplatek za krátkodobé parkování je stanoven hodinovou sazbou, poplatek za dlouhodobé 

parkování je stanoven roční paušální sazbou určenou těmito zásadami.  

 

3) Na parkovištích pro krátkodobé parkování v zónách „A“, „B“ a „C“ je vždy prvních 15 

minut stání vozidla osvobozeno od poplatku. Následující stání vozidla je účtováno po minutách. 

 

4) Na parkovištích pro krátkodobé parkování v zóně „D“ je stanovena paušální platba za stání 

vozidla v provozní době parkoviště. 

 

5) Veškeré uváděné sazby poplatku zahrnují daň z přidané hodnoty. 

 

  
Sazba poplatků v zóně „A“ 

      krátkodobé parkování 

      prvních 60 min  30,- Kč 

      každých dalších 60 minut 40,- Kč 

 

 

      dlouhodobé parkování 

      hoteliérská parkovací karta                5 000,- Kč/rok   

       

 

Sazba poplatků v zóně „B“ 



 krátkodobé parkování 

 prvních 60 min  20,- Kč 

 každých dalších 60 minut 30,- Kč 

 

  

 dlouhodobé parkování 

 rezidentní parkovací karta 1 250,- Kč/rok  

      abonentní parkovací karta    12 500,- Kč/rok 

 hoteliérská parkovací karta            3 000,- Kč/rok  

 

 

Sazba poplatků v zóně „C“ 

 krátkodobé parkování 

 prvních 60 min  10,- Kč 

 každých dalších 60 minut 20,- Kč 

 

 dlouhodobé parkování 

 rezidentní parkovací karta         500,- Kč/rok  

      abonentní parkovací karta           5 000,- Kč/rok 

      hoteliérská parkovací karta            1 500,- Kč/rok 

 

Sazba poplatků v zóně „D“ 

 krátkodobé parkování 

 stání v provozní době parkoviště  30,- Kč 

  

 

  

 

 

Sazba poplatků v placené zóně pro vozidla TAXI 

 parkovací karta TAXI               14 000,- Kč/rok  

 

 

 

VII. Parkovací karty 
 

1) Pro dlouhodobé parkování jsou městem Česká Lípa vydávány tyto druhy parkovacích karet: 

 rezidentní parkovací karty – barva dle zóny 

 abonentní parkovací karty – barva dle zóny 

 hoteliérské parkovací karty – červená barva          

 parkovací karty TAXI – žlutá barva 

 

Rezidentní parkovací karta je nepřenosná a smí být použita pouze pro vozidlo, jehož RZ je na 

kartě uvedena (maximálně 3 RZ na jedné kartě), vždy však pro jedno vozidlo v daný okamžik. 

Abonentní parkovací karta a parkovací karta TAXI jsou přenosné a mohou být se souhlasem 

provozovatele vozidla oprávněně použita pro jiné firemní vozidlo, vždy však pouze pro jedno 

vozidlo v daný okamžik. 



Hoteliérské parkovací karty jsou přenosné a mohou být vydávány hotelovým hostům, vždy však 

pouze pro jedno vozidlo v daný okamžik.  

 

2)  Vydáním jakéhokoli druhu parkovací karty vzniká držiteli právo užívat parkoviště  

v zóně, pro kterou byla karta vydána. Držiteli však nevzniká nárok na konkrétní parkovací místo 

a nemá zaručeno volné stání na parkovišti v dané zóně v případech, kdy je parkoviště plně 

obsazeno. 

 

3) Použití parkovacích karet 

 „Modrá karta“ – rezidentní nebo abonentní karta - primárně vydaná pro 

zónu „C“ – lze ji využít pouze v zóně „C“ (modrá barva) 

  „Zelená karta“ – rezidentní nebo abonentní karta - primárně vydaná pro 

zónu „B“ – lze ji využít také v zóně „C“ (modrá barva) 

 „Červená karta“ – hoteliérská karta – lze ji využít v zóně „C“ (modrá 

barva), v zóně „B“ (zelená barva) i v zóně „A“ (oranžová barva), 

 „Žlutá karta“ – TAXI karta primárně vydaná pro zónu „TAXI“ – lze ji 

využít pouze v zóně „TAXI“ 

 

4) Stanovený maximální počet parkovacích karet, které mohou být současně vydány pro 

jednotlivé zóny: 

 Zóna „A“ –   20  ks (pouze pro hoteliéry)  

 Zóna „B“ – 92 ks Zóna „C“ –  230 ks  

 Zóna TAXI – 18 ks  

 

5) Při vydávání rezidentních, abonentních nebo hoteliérských parkovacích karet bude pověřený 

pracovník města dbát přednostně na uspokojení poptávky těch žadatelů, kteří mají místo trvalého 

pobytu nebo jsou nájemci bytu v oblasti vymezené v bodech 15 a 16 tohoto článku zásad.  

 

6)  Každému žadateli o parkovací kartu splňujícímu podmínky uvedené v bodech 8 a 9 tohoto 

článku zásad bude vydána jedna parkovací karta za předpokladu dodržení všech ostatních 

podmínek stanovených těmito zásadami. Vydání druhé a dalších parkovacích karet témuž držiteli 

je možné pouze za podmínek určených pro dlouhodobé parkování a po zaplacení poplatku ve 

výši dvojnásobku základní sazby za vydání každé další parkovací karty. 

 

7)  Každému žadateli o hoteliérskou parkovací kartu splňujícímu podmínky uvedené v bodě 10 

tohoto článku zásad bude vydán neomezený počet parkovacích karet  za předpokladu dodržení 

všech ostatních podmínek stanovených těmito zásadami. Všechny hoteliérské karty jsou 

vydávány za základní hoteliérskou sazbu. 

 

 

8) Rezidentní parkovací kartu lze vydat pouze: 
 

 fyzické osobě, která má trvalý pobyt nebo má nájemní smlouvu na bydlení  

v lokalitě vymezené v bodech 16 a 17 tohoto článku zásad a která je zároveň 

provozovatelem vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, nebo 

 fyzické osobě, která má trvalý pobyt nebo má nájemní smlouvu na bydlení  

v lokalitě vymezené v bodech 16 a 17 tohoto článku zásad a která užívá služební 

vozidlo zaměstnavatele, který nemá sídlo firmy, místo podnikání ani provozovnu 



v lokalitě vymezené v bodech 16 a 17 tohoto článku zásad, za předpokladu, že 

maximální přípustná hmotnost vozidla, pro které je požadováno vydání parkovací 

karty, nepřevyšuje 3,5 t.  

 

9) Abonentní parkovací kartu lze vydat pouze: 
 

 podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě se sídlem firmy resp. provozovny v 

lokalitě vymezené v bodech 16 a 17 tohoto článku zásad, kdy provozovatelem vozidla, 

jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, je výše uvedená podnikající 

fyzická nebo právnická osoba. Vydání parkovací karty se připouští i v případě, kdy 

provozovatelem vozidla, pro které je požadováno vydání abonentní parkovací karty, 

byl člen statutárního orgánu právnické osoby.  

 

10) Hoteliérskou parkovací kartu lze vydat pouze: 
 

 podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě s místem provozovny v lokalitě 

vymezené v bodech 18 tohoto článku zásad.  

 podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě, která má v obchodním rejstříku 

uvedeny ubytovací služby bez hostinské činnosti nebo hostinskou činnost nebo 

v živnostenském listě uvedeny ubytovací služby nebo pro hostinskou činnost 

 pro vozidla, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevýší 3,5 t.  

 
 

11)  Parkovací kartu TAXI lze vydat pouze: 
 

 podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě oprávněné provozovat koncesovanou 

živnost Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro 

přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče a jejíž vozidlo je zařazeno do centrální evidence 

taxislužby 
 

 

12)   Vydávání parkovacích karet a výběr poplatku za parkovací karty je prováděn za podmínek 

 stanovených těmito zásadami. Podmínkou pro vydání parkovacích karet je vedle zaplacení   

poplatku též doložení níže uvedených dokumentů u příslušného pracovníka města Česká 

Lípa pověřeného vydáváním parkovacích karet. 

Parkovací karty budou vydávány s platností od počátku kalendářního čtvrtletí, které 

následuje po včasném a úplném doložení žádosti o jejich vydání. 

 

 Doklady požadované k žádosti o rezidentní parkovací kartu 

 doklad žadatele o jeho trvalém bydlišti či nájemním bydlení v oblasti vymezené 

v bodech 16 a 17 tohoto článku zásad (např. občanský průkaz, nájemní smlouva 

na bydlení, průkaz o povolení pobytu pro cizince apod.) 

 doklad o tom, že žadatel je provozovatelem příslušného vozidla (technický průkaz 

vozidla, pro které je požadováno vydání parkovací karty; vydání karty se připouští 

i v případě, že vozidlo, na které je požadováno vydání parkovací karty, je 

provozováno zaměstnavatelem žadatele, což je třeba doložit potřebnými doklady, 

např. smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o užívání vozidla 

k soukromým účelům) 
 



 Doklady požadované k žádosti o abonentní parkovací kartu  
  

  Podnikající fyzické osoby: 

 doklad o sídle firmy (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku 

prokazující oprávnění k podnikání a sídle firmy) 

 doklad o místě provozovny (např. výpis z živnostenského nebo obchodního 

rejstříku prokazující umístění provozovny žadatele, nájemní smlouva na nebytové 

prostory apod.) 

 doklad o tom, že žadatel je provozovatelem příslušného vozidla (technický průkaz 

vozidla) 
 

  Právnické osoby:  

 doklad o sídle firmy (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku 

prokazující oprávnění k podnikání a sídlo firmy) 

 doklad o místě provozovny (např. výpis z živnostenského nebo obchodního 

rejstříku prokazující umístění provozovny, nájemní smlouva na nebytové prostory 

apod.) 

 doklad o tom, že žadatel je provozovatelem vozidla, na které je požadováno 

vydání parkovací karty (např. technický průkaz vozidla, přičemž provozovatelem 

vozidla může být člen statutárního orgánu právnické osoby) 

 

Doklady požadované k žádosti o hoteliérskou parkovací kartu  
  

  Podnikající fyzické osoby: 

 doklad o sídle firmy (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku 

prokazující oprávnění k podnikání a sídle firmy) 

 doklad o místě provozovny (např. výpis ze živnostenského nebo obchodního 

rejstříku prokazující umístění provozovny žadatele, nájemní smlouva na nebytové 

prostory apod.) 

 doklad prokazující provozní činnost (výpis ze živnostenského nebo obchodního 

rejstříku prokazující provozní činnost žadatele – ubytovací služby bez hostinské 

činnosti, hostinskou činnost, ubytovací služby) 
 

   

  Právnické osoby:  

 doklad o sídle firmy (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku 

prokazující oprávnění k podnikání a sídle firmy) 

 doklad o místě provozovny (např. výpis ze živnostenského nebo obchodního 

rejstříku prokazující umístění provozovny žadatele, nájemní smlouva na nebytové 

prostory apod.) 

 doklad prokazující provozní činnost (výpis ze živnostenského nebo obchodního 

rejstříku prokazující provozní činnost žadatele – ubytovací služby bez hostinské 

činnosti, hostinskou činnost, ubytovací služby) 

 

 

  

 

 



Doklady požadované k žádosti o parkovací kartu TAXI  

 výpis ze živnostenského rejstříku, kde bude uveden druh koncesované živnosti 

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu 

nejvýše 9 osob včetně řidiče 

 výpis z evidence vozidel taxislužby 

 

 

13)  Parkovací karta musí vždy obsahovat tyto náležitosti: 

 název a číslo karty 

 údaj o době platnosti 

 obchodní jméno držitele u vozidel abonentů  

 obchodní jméno hoteliéra 

 registrační značku (popřípadě SPZ) vozidla u rezidentů 

 označení zóny, pro kterou lze parkovací kartu využít 

 jméno a podpis pracovníka, který kartu vydal 

 razítko příslušného útvaru města Česká Lípa 

 

 

14) Povinnosti držitele karty 

 Držitel parkovací karty je povinen zajistit, aby parkovací karta po celou dobu její 

platnosti nebyla poškozena či znehodnocena. Parkovací karta nesmí být jakkoliv 

neautorizovaně upravována, duplikována nebo kopírována.  

 Při změně jakékoliv skutečnosti rozhodné pro nárok na vydání parkovací karty je její 

držitel povinen oznámit a současně doložit tuto změnu městu Česká Lípa nejpozději do 

10 dnů ode dne, kdy taková změna nastala. 

 Pokud držitel parkovací karty vydanou parkovací kartu z jakýchkoli důvodů nevyužívá ať 

už po celou dobu její platnosti či jen část této doby, poplatek za vydání parkovací karty 

ani jeho část se nevrací.  
 

 

 

 

15) Podávání žádostí o vydání parkovacích karet a o prodloužení jejich platnosti 
 

 Žádosti o vydání nových parkovacích karet a žádosti o prodloužení platnosti stávajících 

parkovacích karet musí být doručeny do podatelny Městského úřadu Česká Lípa 

nejpozději 15 dní před: 

- 1. lednem, pokud má být parkovací karta vydána s platností od 1. ledna  

- 1. dubnem, pokud má být parkovací karta vydána s platností od 1. dubna 

- 1. červencem, pokud má být parkovací karta vydána s platností od 1. července 

- nebo 1. říjnem, pokud má být parkovací karta vydána s platností od 1. října 

 

 Nové parkovací karty budou vydávány na dobu minimálně jednoho kalendářního 

čtvrtletí, maximálně na dobu 1 roku. Počátek platnosti je vždy 1. ledna, 1. dubna,  

1. července nebo 1. října příslušného kalendářního roku.  

 Prodloužení platnosti parkovacích karet bude řešeno obdobně. Žádost o prodloužení 

platnosti parkovací karty musí být podána nejpozději 15 dní před ukončením její 

platnosti. 



 Pokud držitel parkovací karty podá žádost o prodloužení její platnosti po skončení 

platnosti původní karty nebo ve lhůtě kratší než 15 dní před skončením její platnosti, 

bude tato žádost považována za žádost o vydání nové parkovací karty.  

 

16) Vymezení lokality, v níž musí mít žadatel o parkovací kartu pro dlouhodobé parkování  

v zóně „C“ trvalý pobyt, nájemní smlouvu na bydlení, sídlo firmy nebo provozovnu: 

 

 náměstí T. G. Masaryka (mimo dům č. p. 1)  

 Mikulášská ul. 

 Vězeňská ul. 

 Žižkova ul. 

 Klášterní ul. (úsek od Jeřábkova náměstí k domu č. p. 467 na straně jedné ulice 

Klášterní a domu č. p. 244 na druhé straně této ulice)  

 Jeřábkovo náměstí 

 náměstí Osvobození 

 Tržní ul. 

 ul. Prokopa Holého 

 Škroupovo náměstí 

 Masná ul. 

 ul. Jindřicha z Lipé 

 Berkova ul. 

 Zámecká ul. 

 Mlýnská ul. 

 Panská ul. 

 Mariánská ul. (úsek od náměstí TGM k domu č. p. 594 na jedné straně ulice  

a k domu č. p. 542 na druhé straně ulice a to včetně těchto domů)                       

 Jiráskova ul. 

 ul. U Synagogy 

 Erbenova ul. 

 Sokolská ul. (úsek od Jeřábkova nám. k domu č. p. 271 ulice Sokolské včetně tohoto 

domu) 

 Moskevská (úsek od náměstí TGM k domu č. p. 685 na jedné straně k domu č. p. 

641 na druhé straně ulice a to včetně těchto domů) 

 

17) Vymezení lokality, ve které musí mít žadatel o parkovací kartu pro dlouhodobé parkování  

v zóně „B“ trvalý pobyt, nájemní smlouvu na bydlení, sídlo firmy nebo provozovnu: 

 

 náměstí T. G. Masaryka (mimo dům č. p. 1) 

 Jeřábkovo náměstí 

 Škroupovo náměstí 

 Masná ul. 

 Náměstí Osvobození 

 Klášterní ul. (úsek od Jeřábkova nám. k domu č. p. 467 na jedné straně k domu č. 

p. 244 na druhé straně ulice Klášterní a to včetně těchto domů) 

 Tržní ul. 

 ul. Prokopa Holého  

 ul. Jindřicha z Lipé  



 Sokolská ul. (úsek od Jeřábkova nám. k domu č. p. 271) 

 

 

18) Vymezení lokality a přidělení parkovací zóny pro hoteliérské parkovací karty, v níž musí 

mít žadatel o hoteliérskou parkovací kartu pro dlouhodobé parkování umístěnou provozovnu: 

 

 náměstí T. G. Masaryka (mimo dům č. p. 1)  

 Mikulášská ul.  

 Vězeňská ul.  

 Žižkova ul.  

 Klášterní ul. (úsek od Jeřábkova náměstí k domu č. p. 467 na straně jedné ulice 

Klášterní a domu č. p. 244 na druhé straně této ulice)  

 Jeřábkovo náměstí  

 náměstí Osvobození  

 Tržní ul.  

 ul. Prokopa Holého 

 Škroupovo náměstí 

 Masná ul.  

 ul. Jindřicha z Lipé  

 Berkova ul.  

 Zámecká ul.  

 Mlýnská ul.  

 Panská ul.  

 Mariánská ul. (úsek od náměstí TGM k domu č. p. 594 na jedné straně ulice  

a k domu č. p. 542 na druhé straně ulice a to včetně těchto domů)  

 Jiráskova ul.  

 ul. U Synagogy  

 Erbenova ul. 

 Sokolská ul. (úsek od Jeřábkova nám. k domu č. p. 271 ulice Sokolské včetně tohoto 

domu)  

 Moskevská (úsek od náměstí TGM k domu č. p. 685 na jedné straně k domu č. p. 

641 na druhé straně ulice a to včetně těchto domů)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyznačení parkovišť dle zón 

 

 

Zóna A 

 

 

Zóna B 

 

 

Zóna C 

 

 

 Zóna D 

 

 

 Zóna TAXI 

 

 

 


