
Ceník systému parkování pro rok 2016 
 

V souladu s Nařízením města 04/2014 o placeném stání na místních komunikacích 

schváleným Radou města. 
 

Provozní doba: 
 

Po, Út, Čt 8:30 – 12:00   13:00 – 14:30 

St  8:30 – 12:00   13:00 – 17:00 

Pá  8:30 – 12:00 

 
 

A) Oblasti placeného stání 
 

KARTY 

PARKOVACÍ KARTY REZIDENTNÍ 
(trvalé bydliště v OPS) 

 1. vozidlo  
na 1 rok 

 2. a kaţdé 
další  

vozidlo na 1 
rok 

na měsíc  

Fyzické osoby, které jsou zapsány  

v technickém průkazu jako drţitelé, provozovatelé 
 900 Kč 4.000 Kč   - 

Fyzické osoby, které jsou zapsány v technickém průkazu 
jako drţitelé, provozovatelé, věk nad 70 let nebo drţitelé 
průkazu ZTP a ZTP-P 

 500 Kč  - -  

Fyzické osoby, které nejsou zapsány v technickém průkazu 
jako drţitelé a provozovatelé 

 8.000 Kč  - 800 Kč  

PARKOVACÍ KARTY ABONENTNÍ 
(sídlo firmy nebo provozovna v OPS nebo vlastníci 

nemovitostí v OPS) 
na rok na měsíc  

a) nepřenosné (na SPZ)  8.000 Kč  800 Kč 

b) přenosné 

 1. vozidlo na 
jeden rok 

2. a kaţdé 
další vozidlo 
na jeden rok  

na měsíc 

 12.000 Kč  - 1.200 Kč 

- 16.000 Kč 1.600 Kč 

PARKOVACÍ KARTY PŘEDPLATNÍ  na jeden rok na měsíc na týden 

Tábor - komplet mimo povrchového parkoviště "Tabačka"  40.000 Kč 4.000 Kč  1.000 Kč 

 
Ekologická sleva pro parkovací karty:  Vozidla vyrobena po 1. lednu 2004 (první uvedení do provozu) o 
objemu válců motoru max. 1.000 ccm. mají nárok na slevu ve výši 30 % z příslušné ceny – platí pouze pro 

nepřenosné PK. 
 
Prodlouţení platností parkovacích karet:  parkovací kartu lze prodlouţit nejdříve 30 dní  před vypršením 
původní doby platnosti. 
 
Manipulační poplatek: za provedení změny na parkovací kartě OPS v průběhu její platnosti (změna RZ/název, 
změna oblasti) na ţádost uţivatele je účtován poplatek ve výši 50,- Kč (vč. DPH), splatný v hotovosti. 

 

 

Doba placeného parkování: 
Staré město: Nové město: 
Po - So  08.00 – 20.00 hod.          Po - Pá  08.00 – 18.00 hod. 
  So         08.00 – 12.00 hod. 
V neděli a státem uznaných svátcích je v uvedených lokalitách parkování zdarma. 
 

PARKOVACÍ AUTOMATY 
 
Parkovací lístky – automaty 

Lokality Tarif/hod. minimální tarif 

ul. 9. května, Ţiţkovo náměstí, ul. Palackého,  
Husovo náměstí - centrum, ul.9. května 

30 Kč  10 Kč / 20 min.  

Erbenova, Kollárova, Vančurova, Dobrovského (horní část), Bílkova, část ul. 
Smetanova, Husovo náměstí: úseky Purkyňova - Bílkova, Purkyňova - 
Valdenská, Nerudova - Šafaříkova, Valdenská - Šafaříkova 

20 Kč   10 Kč / 30 min. 

náměstí Mikoláše z Husi, Trţní náměstí, Pod Střelnickou zdí 10 Kč   5 Kč / 30 min. 



 
Parkoviště se zlevněnou sazbou        

Lokality Tarif/hod. 1 den 1 týden 

U pivovaru, ul. Šafaříkova, ul. Dobrovského (od ul. Smetanovy k Jordánu), 

část         ul. Jeronýmovy, Chocholouškovy a U Bechyňské dráhy, parkoviště 
před nádraţím ČD 

10 Kč  40 Kč  150 Kč 

ul. Valdenská 10 Kč 40 Kč 80 Kč 

 
Parkoviště se sezonním tarifem  

Lokality období Tarif/hod. 1 den 1 týden minimální tarif      

    U pivovaru 1.9.- 31.5. 10 Kč/hod 40 Kč 150 Kč - 

    U pivovaru 1.6.- 31.8. 10 Kč/hod - - 5 Kč/30 minut 

 
Platnost parkovacích karet v lokalitách s parkovacími automaty: 
Od pondělí do pátku po 17.00 hod. a v sobotu nahrazuje rezidentní a abonentní karta platný parkovací lístek 

vydaný parkovacím automatem. 
 

Platnost parkovacích lístků:      
Parkovací lístek vydaný parkovacím automatem platí pouze v lokalitě, ve které byl zakoupen. 
 
 

B) V oblasti „Tabačka“ ve městě Táboře 

 

PODZEMNÍ GARÁŢE Provozní doba 
Cena za 1 
parkovací 

místo 

RESERVÉ pouze pro předplatitele  NON-STOP 
8.000 Kč/rok 

700 Kč/měsíc 

 POVRCHOVÉ PARKOVIŠTĚ 

Tarif: 10,- Kč/hod 

Provozní doba: 
pondělí - pátek: 7.00 - 19.00 hod. 

sobota:             7.00 - 13.00 hod. 

Doba placeného parkování 
pondělí - pátek: 7.00 - 18.00 hod 

sobota:             7.00 - 12.00 hod 

 
Za kaţdých dalších započatých 30 minut je účtováno 5,-Kč. Průjezd parkovištěm do 10 minut je zdarma.   
Drţitelé průkazů ZTP a ZTP-P mají 2 hodiny parkování ZDARMA. 

 
 

C) Parking Centrum  
 

 
 
Záloha: čipové parkovací karty určené pro oblast „Tabačka“ a PARKING CENTRUM jsou při výdeji zálohovány 

částkou 200 Kč + příslušná sazba DPH. Záloha je vratná při ukončení smluvního vztahu a při splnění všech 
podmínek dle ujednání 

 

PARKOVACÍ DŮM Provozní doba Tarif 

Parkovací lístek NON-STOP 
10 Kč/hod (1-3 hod) 

40 Kč/den 

Parkovací karty dobíjecí na automatických pokladnách  

PK – A bonusová 
NON-STOP 

Sleva 25% z celodenní ceny parkovného 

PK – B bez záruky volného místa 600 Kč/měsíc       7200 Kč/rok   


