Parkovací karty bude možné rezervovat i přes on-line systém
O parkovací karty pro rok 2019 mohou občané žádat nově i elektronicky. Město Nymburk
tak přichází s novinkou, která by měla celý proces zjednodušit. Letos poprvé bude možné
objednat si karty v on-line systému, který bude spuštěn na webových stránkách
www.mesto-nymburk.cz v pondělí 7. ledna od 17 hodin.
Zájemci o parkovací karty si ji nově mohou zarezervovat v klidu a z pohodlí domova.
Objednávkový formulář je k nalezení na webových stránkách města www.mesto-nymburk.cz
v sekci Otevřená radnice – parkovací karty, kde si každý vybere typ karty a vyplní příslušný
dotazník. Po odeslání uživatel počká, dokud mu nepřijde SMS o tom, že je karta pro něho
připravena. Rezervované karty je nutné si osobně vyzvednout a zaplatit v budově MěÚ
Nymburk, Nám. Přemyslovců 163.
„Prozatím se jedná o zkušební provoz, který ukáže, zda mají obyvatelé o tento typ služby
zájem. Samozřejmě bude zachován i stávající systém objednání karet přímo na Odboru
správy městského majetku, aby si karty mohli zakoupit i občané, kteří elektronické
objednávkové systémy neovládají,“ informoval starosta Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
Současně se zavedením tohoto systému byl změněn i vzhled parkovacích karet. Stále však
zůstávají k dispozici dva typy karet, a to rezidentní a abonentní parkovací karty.
Ceny karet zůstávají pro rok 2019 také stejné jako v předchozím roce. V případě rezidentní
parkovací karty musí žadatel prokázat vlastnictví nemovitosti nebo místo trvalého pobytu ve
vymezené oblasti města Nymburk, kterou je oblast městské památkové zóny. Cena
předplatitelských rezidentních parkovacích karet je 200 Kč za vydání první karty a za vydání
každé další karty (pro další vozidlo) 2 000 Kč/kalendářní rok. Předplatitelská rezidentní
parkovacích karta se vydává pro konkrétní RZ vozidla, a to pouze pro osobní automobily.
Platnost parkovací karty je jeden kalendářní rok.
Žadatel o abonentní parkovací kartu musí prokázat sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti města Nymburk, kterou je oblast městské památkové zóny. Cena předplatitelských
abonentních parkovacích karet je 4 800 Kč za vydání karty/ kalendářní rok. Předplatitelská
abonentní parkovací karta se vydává pro osobní automobily, je přenosná na více vozidel.
Platnost parkovací karty je jeden kalendářní rok.
Výše zmíněná prokázání budou provedena při převzetí parkovací karty – ke kontrole údajů je
třeba doložit občanský průkaz, malý technický průkaz vozidla, doklad o prokázaní sídla nebo
provozovnu a doklad o zaplacení poplatku za vydání parkovací karty.
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Veškeré další informace o parkovacích kartách najdou zájemci na webu města. Shrnuje je
také městské nařízení č. 3/2018 a ceník za stání silničních motorových vozidel na místních
komunikacích platný od 1. září 2018.
http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&zobraz=parkovaci-karty
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