
Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově 

 

Čl. P.1  Zpoplatněné parkovací plochy ve městě Holešově: 

  nám. Dr. E. Beneše,  

parkoviště na ul. Plačkov,  

parkoviště na ul. Grohova, 

parkoviště na ul. Nerudova,  

  parkoviště na nám. F.X.Richtra a ul. Zámecká, 

  parkoviště na ul. Partyzánská 
   

Pondělí až pátek  od 08:00 do 17:00 hod. 

Sobota    od 08:00 do 12:00 hod. 

Neděle    bez poplatku 

   
  parkoviště ul. Sušilova (za Poliklinikou) 

   
Pondělí až pátek  od 06:00 do 17:00 hod. 

Sobota a neděle  bez poplatku 

 
  parkoviště ul. Smetanovy sady  (vedle MěÚ) 

 
Pondělí až pátek  od 08:00 do 16:00 hod. 

  Sobota    od 08:00 do 11:00 hod. 

Neděle    bez poplatku 

 
  vše označeno příslušným dopravním značením. 

Zajištěno prostřednictvím parkovacích automatů. 

 
Čl. P.2  Sazby za užití zpoplatněného parkovacího místa prostřednictvím parkovacího 

automatu: 

Doba za užití parkovacího místa na nám. Dr. E. Beneše 

do 30 min. včetně    10 Kč 

do 60 min. včetně    20 Kč 

za každou další započatou 1 hodinu užití 10 Kč.  
 

Doba za užití parkovacího místa na ul.Plačkov, ul. Grohova, ul. Nerudova, nám. 

F.X.Richtra, ul. Zámecká, ul. Partyzánská. 

do 60 min. včetně    10 Kč 

za každou další započatou 1 hodinu užití 10 Kč. 

 

Doba za užití parkovacího místa na ul. Sušilova (za Poliklinikou) 

do prvních 120 min. včetně     10 Kč 

Za každou započatou 1 hodinu užití              10 Kč. 

 

Doba za užití parkovacího místa na ul. Smetanovy sady (vedle MěÚ) 

do 60 min. včetně    10 Kč 

za každou další započatou 1 hodinu užití 10 Kč.  

 
Čl. P.3  Sazby za užití zpoplatněného parkovacího místa prostřednictvím parkovací karty: 

a) Za jeden kalendářní rok parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných 

parkovacích plochách v Holešově určených tímto nařízením                2000 Kč 

b) Za 6 měsíců parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích 

plochách v Holešově určených tímto nařízením                         1200 Kč 

c) Za jeden měsíc parkovací místo (nevyhrazené) na všech zpoplatněných parkovacích 

plochách v Holešově určených tímto nařízením                              400 Kč 

d) Za jeden kalendářní rok parkovací místo (vyhrazené – parkoviště Novosady u domů č.p. 

1592, 1600-1602 a část parkoviště ul. Sušilova “za Poliklinikou“) na všech 

zpoplatněných parkovacích plochách v Holešově určených tímto nařízením        3000 Kč 



 
Čl. P.4  Sazba za užití zpoplatněného parkovacího místa prostřednictvím SMS parkovného: 

pro parkoviště ul. Plačkov, Grohova, Nerudova, Zámecká, Partyzánská, nám. F.X.Richtra, 

nám. Dr.E.Beneše: 

  do 45 min. včetně = 1 SMS                       15 Kč 

 
Čl. P.5  Místa sloužící jako vjezdy do domů, vjezdy do domů kombinované s místem pro 

zásobování,  místa pro zásobování a místa pro prodej nejsou zpoplatněna. 

Jedná se o plochy vyznačené mobiliářem či jiným způsobem a to místa na náměstí Dr. E. 

Beneše před domem č.p. 4, 10, 13, 21, 24, 25, 32, 33, 37 na parkovištích na ulicích Plačkov, 

Grohova a Nerudova místa vyznačena vodorovným dopravním značením. 

 
Čl. P.6  Všechny ceny jsou uvedeny včetně příslušné výše DPH. 

 
Čl. P.7  Tento „Ceník zpoplatněných parkovacích míst ve městě Holešově“ nabývá účinnosti 

dne 01.01.2015. 

 

 
 

 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

     Mgr. Rudolf Seifert, v.r.     Bc. Jaroslav Chmelař, v.r. 

               starosta       místostarosta 
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Vyvěšeno dne: 03.12.2014 

Bude sejmuto dne: 19.12.2014 

Sejmuto dne: 


