
Provozní řádýa ceník placeného stání na místních komunikacích a na vvbraných 
_ 

parkovištích města Nymburk; 

Parkovací automat musíżbýt vybaven tabulí S uvedenými následujícími údaj; 

a) název provozovatele 
b) druh parkujícího vozidla 
0) provozní dobu placených stání 
d) cenu za parkování, způsob její úhrady a prokazování této úhrady 
e) práva a povimıostì provozovatele a uživatele parkoviště 

Údaje na informačních tabulích budou vyznačeny v souladu S platným nařízení č. ..... ../2017, O placeném stání 
motorových vozidel na místních komunikacích v Nymburce včetně pozdějších změn a úprav. 

Stanovení dobflparkování S parkovacím automatemì; 

Nám. Přemyslovců 
ul. Havlíčkova 
ul. Velké Valy (parkoviště Obecní dům) 
ul. Bedřicha Smetany (parkoviště Obecní dům) 
ul. Eliščina třída 
ul-_ Dlouhá třída 
ul. Vodárenská 
ul. Palackého tř. ~ úsek v části od Nám. Přemyslovců po ul. Velké Valy 
ul. Na Rejdišti 
Kostelní náměstí 
ul. Soudní 
ul. Na Foıtně 
ul. Na Přístavě 
ul. Pod Eliškou 
ul. Nerudova 

pønáčıi ~ pátek 6.00 - 18.00 
sobota 6.00 - 12.00 

Stanovení ceny za parkování (parkování S parkovacím automatemì; 

Náměstí Přemyslovců 

první půlhodina 10,- Kč 
každá další hodina i započatá 30,- Kč 

vv vı 
ul. Eliscina trıda 
ul. Dlouhá třída 
ul. Vodárenská 

N __ 
ul. Palackého tř. - úsek V části od Nám. Přemyslovců po ul. Velké Valy 

Ĺ Kostelní náměstí 
ul. Soudní 
ul. Na F ortne 
ul. Na Přístavě 
ui. Na Rejdišti,

I 

ul. Pod Eliškou 
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první půl hodina 5,- Kč 
každá další hodina i Započatá 10,- Kč 

ul. Pod Eliškou 

první půl hodina 5,- Kč 
každá další hodina i Započ-atá 10,- Kč 
(celodenní stání 50; Kč) 

ul. Nerudova 
ul. Havlíčkova 
ul. Velké Valy (parkoviště Obecní dům) 
ul. Bedřicha Smetany (parkoviště Obecní dům) 

první hodina 5 Kč 
každá další hodina Í započatá 5 - Kč

u
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Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou osvobozeni od ceny Za parkování na parkovištích S parkovacím automatem. 
Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním parkovacího průkaz označující Vozidlo přepravující osobu těžce 
zdı`avotně postiženou po celou dobu stání silničního motorového vozidla na vidíte-lněm místě Za předním sklem 

1 
„ „ „, vozid a tak, aby byly veškeré údaje V dokladu čitelné Z vnejsku vozidla. Osvobození platí při stání na prıslušnéın 

vylnazeııém místě pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybové postiženou. 

Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. .......... .. ze dne ............... ..2017. 
Učinnostz S Nařízením Města Nymburka č. .......... . ./2017 (tzn. od ........................ ..). 

V Nymburce dne .................. .. 20 l7 

Ing. Vlastimil Janda 
Vedoucí odboru Správy 

městského majetku 
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_ _ 
Stanovení ceny za vystavení rezidentních a abonentních parkovacích karet 

Cena předplatitelských rezidentních parkovacích karet 

a) za Vydání první karty 200,- Kč 
b) za vydání každé další karty 2000,- Kč/kalendářní rok 

1 70,-Kč/měsíc 
c) za vydání náhradní karty V případě Ztráty nebo odcizení 300,- Kč 
d) za vydání karty v případě Změny RZ po vrácení pův. karty 20,- Kč 

Předplatiteìská rezidentní parkovacích karta se Vydává pro konkrétní RZ vozidla a to pouze pro osobní automobily. 
Platnost parkovací karty je jeden kalendářní rok. 

Cena předplatitelských abonentních parkovacích karet 

4800,- Kč/ kalendářní rok 
400,-Kč/měsíc 

h) za vydání náhradní karty v případě Ztráty nebo odcizení 300,- Kč 
c) za vydání karty v příp. Změny Sídla nebo provozovny po vrácení pův. karty 20,- Kč 

a) za vydání karty 
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Pžedplatitclská abonentní parkovací karta se vydává pro Osobní automobily, je přenosná navíce vozidel. 
Platnost parkovací karty je jeden lšalendářní rok. »

A 

Iento ceník byl schválen usnesením Rady města Nymburka č. .......... .. ze dne .............. _ 42017. 
Učinnost: S Nařízením Města Nymburka č. .......... ../2017 (tzn. od ...................... .,_.,). _ V 

_

. 

V Nymburce dne .................. ._ 20 l 7 

Ing. Vlastimil Janda 
vedoucí odboru Správy 

městského majetku 
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