Dne 18. 7. 2017 byly Radou hl. m. Prahy schváleny změny v ceníku pražských zón
placeného stání. Z technických důvodů není možné prozatím všechny nové ceníkové
položky vydávat v jejich plném rozsahu. Některé z novinek ceníku parkovacích
oprávnění jsou již plně použitelné – jedná se o následující položky:

Rezident

Abonent

Cena oprávnění pro druhé vozidlo rezidenta byla snížena z 12 000 Kč
na 7 000 Kč/rok, resp. z 6 000 Kč na 3 500 Kč/rok v rámci podoblastí
městských částí (pouze Praha 5 a Praha 8).
Cena oprávnění pro první vozidlo rezidenta-držitele průkazu
ZTP/ZTP-P činí 360 Kč/rok, resp. 180 Kč/rok v rámci podoblasti
městské částí (pouze Praha 5 a Praha 8).
Cena oprávnění pro první vozidlo provozované právnickou či fyzickou
osobou za účelem podnikání, popř. vozidlo vlastníka nemovitosti byla
snížena z 12 000 Kč na 7 000 Kč/rok, resp. z 6 000 Kč na 3 500 Kč/rok
v rámci podoblasti městské částí (pouze Praha 5 a Praha 8).
Vozidlo veřejně prospěšné organizace s aktivitami v rámci sociálních
služeb: výdejny městských částí mohou zřídit parkovací oprávnění v celé
městské části. Výdejna Magistrátu hl. m. Prahy může zřídit oprávnění
platné ve všech zónách placeného stání.

V případě, že ale budete žádat o nové parkovací oprávnění, které v ceníku ještě není
technicky zajištěno, výdejny Vám vydají příslušnou alternativu:

Pečovatel

Držitel
průkazu
ZTP/ZTPP

Místo parkovacího oprávnění až pro 3 vozidla do 5 vybraných
parkovacích úseků pečovatele za 180 Kč/rok výdejny dočasně se
vydávají alternativní parkovací oprávnění pouze na 1 vozidlo na celou
městskou část za 360 Kč/rok, resp. na podoblast městské části
v městských částech Praha 5 a Praha 8 za 180 Kč/rok, v níž má
opečovávaná osoba trvalý pobyt.
Místo parkovacího oprávnění až pro 3 vozidla v místě zaměstnání pro
držitele průkazu ZTP a ZTP-P se dočasně vydává alternativní
parkovací oprávnění na 1 vozidlo na celou městskou část za 360 Kč/rok
či na podoblast městské části v městských částech Praha 5 a Praha 8 za
180 Kč/rok, v níž žadatel doloží pracovní smlouvou s uvedením místa
výkonu práce.

O aktualitách a plném zprovoznění nových ceníkových položek Vás budeme informovat
na webových stránkách www.parkujvklidu.cz.

