
  

 M Ě S T O                 T R U T N O V   

  

  

  

RADA MĚSTA TRUTNOVA  

  

NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 7/2021  

KTERÝM SE MĚNÍ NAŘÍZENÍ MĚSTA TRUTNOVA č. 2/2014 O VYMEZENÍ 

OBLASTÍ MĚSTA, VE KTERÝCH LZE MÍSTNÍ KOMUNIKACE NEBO JEJICH 

URČENÉ ÚSEKY UŽÍT ZA CENU SJEDNANOU V SOULADU S CENOVÝMI 

PŘEDPISY K STÁNÍ SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA  

  

Rada města Trutnova vydala dne 06.12.2021 na základě ustanovení § 23 zákona č. 13/1997 

Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11, § 61 

odst. 2 písm. a)  a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů,  toto nařízení města Trutnova:  

 

 
Článek 1 

 

Příloha nařízení č. 2/2014, 

vymezení oblastí města, ve kterých lze 

místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít za cenu sjednanou v 

souladu s cenovými předpisy k stání 

silničního motorového vozidla, se 

nahrazuje přílohou, která tvoří přílohu 

tohoto nařízení. 

Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti 

dnem 01.01.2022.  

  

  

 

 

  

  
  

  

  

  

   

       Mgr. Ivan Adamec v. r.                  Mgr. Tomáš Hendrych v. r.  

     starosta města Trutnova         místostarosta města Trutnova 

  
  

  

 

  
 

  
Platnost od: 06.12.2021    Č. usnesení: RM_2021-1286/22   



  

Příloha nařízení města Trutnova č. 7/2021  

Část A  

Vymezení místních komunikací nebo jejich určených úseků,  

kterých lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy  

k stání silničního motorového vozidla  

Časový režim 

zpoplatněného stání 

(zpoplatněná část dne)  

Státní svátky a dny 
pracovního klidu  nejsou 

zpoplatněny  

Bulharská ulice (od Slovanského náměstí po ulici Dlážděná a od ulice 
Kostelní po  

Krakonošovo náměstí)  

Farská ulice (od Slovanského náměstí po ulici Kostelní)  

Havlíčkova ulice (od Truhlářské uličky po Krakonošovo náměstí) 

Jihoslovanská ulice (od Krakonošova náměstí po Slovanské náměstí)  

Krakonošovo náměstí (východní vnitřní strana) 

Krakonošovo náměstí (západní vnitřní strana)  

Kryblická ulice (od domu č.p. 64, část města Kryblice, ve směru k Základní 
škole kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38)  

Malé náměstí  

Nádražní ulice (parkoviště u okresního soudu)  
Nová ulice (mezi ulicí Nová a autobusovým nádražím)  

Palackého ulice (od Krakonošova náměstí po křižovatku s ulicí Na 

Kopečku)  

Pražská ulice (od odbočky ulice Na Kopečku po ulici Palackého)  

Slovanské náměstí  

Spojenecká ulice (od křižovatky s ulicí Veleslavínova po Malé 

náměstí) 

Školní ulice (parkoviště mezi muzeem a kostelem)  

Vodní ulice (před domem č.p. 142)  

Zásobní ulice (od KB ke Svatojánskému náměstí)  

Hradební ulice (parkoviště za poštou)  
Na Nivách (od křižovatky s ulicí Novodvorská po křižovatku s ulicí Polní) 
K Červenému kopci 
Polní 
Procházkova (před areálem RIAPS a Centrem duševního zdraví) 

po-pá:  
  so:  

8:00 - 18:00 hod. 
8:00 - 13:00 hod.  

  

Část B  

Vymezení místních komunikací nebo jejich určených úseků opatřených 

závorovým automatem, kterých lze užít za cenu sjednanou v souladu s 

cenovými předpisy  

k stání silničního motorového vozidla  

Časový režim  

zpoplatněného stání 

(zpoplatněná část dne)  

Státní svátky a dny 
pracovního klidu  nejsou 

zpoplatněny  

Pražská ulice (parkoviště U Studny)  

Vodní ulice (parkoviště vpravo před výjezdem do ulice Na Struze)  

Křižíkova ulice (parkoviště na Křížovém náměstí mezi ulicemi Křižíkova            
a Lípová)  

náměstí Republiky (parkoviště proti KB)  

Ulice U Nemocnice (parkoviště u nemocnice)  
Procházkova (parkoviště mezi ulicí Polní a Střediskem volného času) 

po-pá:  
  so:  

8:00 - 18:00 hod. 
8:00 - 13:00 hod.  

 

  


