
MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA 
Ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích z důvodu 

potřeb města  

Rada města Trutnova vydala dne 06.12.2021, usnesením č. 2021-1286/22 tento ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních 

komunikacích z důvodu potřeb města. Účinnost tohoto ceníku je od 01.01.2022.   
Dnem nabytí účinnosti tohoto ceníku se ruší ceník za stání silničních motorových vozidel na pozemních komunikacích z důvodu potřeb města 

vydaný Radou města Trutnova dne 23.09.2019, usnesením č. 2019-1027/19.  

Vymezení pozemních komunikací nebo jejich určených úseků, kterých lze užít za cenu sjednanou v souladu 

s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla prostřednictvím papírových karet předplaceného  

parkování  

Předplacené parkování (pro dny po sobě jdoucí) 

prostřednictvím papírových karet předplaceného 

parkování  

parkoviště u Městského úřadu Trutnov 
30 dnů 

¼ roku 
1 kalendářní rok 

300 Kč*)  
   600 Kč*)     

1.500 Kč**)  

Papírové karty předplaceného parkování lze zakoupit na Městské policii Trutnov, Slovanské nám. 165, kam je nutné kartu vrátit po skončení její platností.  

*) V ceně parkovací karty vydávané na 1 kalendářní rok je započítána částka 50 Kč za její pořízení; v ostatních případech je nutné připočítat částku 50 Kč za pořízení papírové 

karty předplaceného parkování.  
**) Tajemníkovi městského úřadu, vedoucím odborů městského úřadu a řediteli městské policie se papírová karta předplaceného parkování vydává bezplatně; jsou však 

povinni uhradit 50 Kč za pořízení této karty. Zaměstnanec města Trutnova zařazený do Městského úřadu Trutnov a Městské policie Trutnov (dále jen „zaměstnanec“), kterému 

vznikne pracovní poměr v průběhu kalendářního roku, si může zakoupit papírovou kartu předplaceného stání za cenu poměrnou odpovídající počtu i započatých měsíců od 

vzniku pracovního poměru do konce kalendářního roku. V případě rozvázání pracovního poměru dle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v pl. znění, má 

zaměstnanec právo na vrácení poměrné části uhrazeného předplaceného parkování od měsíce následujícího po ukončení pracovního poměru do konce kalendářního roku.  

Vymezení pozemních komunikací nebo jejich určených 
úseků, kterých lze užít k stání silničního motorového 

vozidla prostřednictvím papírových karet   
Časový režim zpoplatněného stání 

Parkování prostřednictvím  

papírových karet  

parkoviště u Městského úřadu Trutnov 

Časový úsek v rozmezí 1 hodina před započetím jednání 

příslušného orgánu  města  (včetně činnosti starosty 

a místostarosty) a 1 hodiny po skončení tohoto jednání. 

Ve stejném rozsahu pro společnosti ovládané městem, 
příspěvkové organizace a organizační složky za účelem jednání 
na městském úřadě.  

 Hradí se pouze náklady na prořízení 
papírové karty předplaceného parkování  
ve výši 50 Kč.  



Papírové karty předplaceného parkování lze zakoupit ve všedních dnech na Městské policii Trutnov, Slovanské nám. 165.  

  

Městský úřad může vydat jednorázové bezplatné papírové karty, které umožní stání na parkovišti u Městského úřadu Trutnov, Krakonošově náměstí (západní a východní 

vnitřní strana) a Vodní ulici (parkoviště vpravo před výjezdem do ulice Na Struze), za účelem zabezpečení akcí pořádaných městským úřadem, příspěvkových organizací  
města či pořádaných pro město.  
  

 

 

  
  

 

 Mgr. Ivan Adamec v. r.    Mgr. Tomáš Hendrych v. r.  
starosta města Trutnova        místostarosta města Trutnova 


