
MĚSTO TRUTNOV - RADA MĚSTA 
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích  
Rada města Trutnova vydala dne 06.12.2021, usnesením č. 2021-1286/22, tento ceník za stání silničních motorových 

vozidel na místních komunikacích, vymezených nařízením 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.   

Účinnost tohoto ceníku je od 01.01.2022. Dnem nabytí účinnosti tohoto ceníku se ruší ceník schválený usnesením rady 

města č. 2019-1366/25 ze dne 16.12.2019.  

Zpoplatněná část dne po-pá: 8:00 - 18:00 hod., so: 8:00 - 13:00 hod. Státní svátky a dny pracovního klidu nejsou zpoplatněny. 

Zóna 

Vymezení místních komunikací nebo jejich určených úseků,   
kterých lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla.  

Cena v hotovosti nebo prostřednictvím kreditní čipové karty se hradí u parkovacího automatu.  

Tarif parkovacího automatu 

I. 

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)  

Palackého ulice (od Krakonošova náměstí po křižovatku s ulicí Na Kopečku) 

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

Slovanské náměstí  
Školní ulice (parkoviště mezi muzeem a kostelem) 

Zásobní ulice (od KB ke Svatojánskému náměstí)  

Hradební ulice (parkoviště za poštou)  

první ½ hod.  
každá další započatá ½ hod. 
minimální poplatek  

15 Kč 
25 Kč 
15 Kč 

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

první hodina  
každá další započatá ½ hod. 
minimální poplatek  

5 Kč 
10 Kč 
 5 Kč 

II. 

Malé náměstí  
Nádražní ulice (parkoviště u okresního soudu)  
Nová ulice (mezi ulicí Nová a autobusovým nádražím)  
Spojenecká ulice (od křižovatky s ulicí Veleslavínova po Malé náměstí) 
Vodní ulice (před domem č. p. 142)  

první hodina  

každá další započatá hodina 
minimální poplatek  

10 Kč 
10 Kč 

10 Kč 

III. 

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

náměstí Republiky (parkoviště proti KB)  

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

první hodina 
každá další započatá hodina 

minimální poplatek  

10 Kč 

10 Kč 

10 Kč 



Pražská ulice (parkoviště U Studny)  BUS každá započatá hod. 
(pouze U Studny)  
BUS min. poplatek (pouze 
U Studny) 

100 Kč 

 

100 Kč  

Ulice U Nemocnice (parkoviště u nemocnice)  

první hodina  
druhá hodina  
každá další započatá ½ 
hod.  

0 Kč  

10 Kč 

 20 Kč  

 
IV. 

Procházkova (parkoviště mezi ulicí Polní a Střediskem volného času) 

první hodina 
druhá hodina  
třetí hodina 
každá další započatá 
hodina 

0 Kč 

10 Kč 

20 Kč 

0 Kč 

 
V. Na Nivách (od křižovatky s ulicí Novodvorská po křižovatku s ulicí Polní) 

Polní, K Červenému kopci 

první hodina  

každá další započatá hodina 
minimální poplatek 

5 Kč  
5 Kč  
5 Kč 

  

Vymezení místních 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  

Papírová karta předplaceného parkování umožňuje stání na místních komunikacích nebo jejich 
určených úseků v zónách I. a II. za cenu  

5 dnů  
15 dnů 
30 dnů  
1 rok 

530 Kč  
1.130 Kč  
1.580 Kč 

15.000 Kč  

Papírová karta předplaceného parkování umožňuje stání na místních komunikacích nebo jejich 
určených úseků v zónách II. za cenu  

5 dnů  
15 dnů 
 30 dnů 

 1/4 roku 
1 rok  

280 Kč 

 600 Kč  

800 Kč 

 2.300 Kč 

8.000 Kč  

Papírová karta předplaceného parkování umožňuje stání na místních komunikacích nebo jejich 
určených úseků v zóně V. za cenu 

30 dnů  
¼ roku  

1 kalendářní rok 

500 Kč*)  

 1.000 Kč*) 

            2.500 Kč 

Papírové karty předplaceného parkování lze zakoupit ve všedních dnech na Městské policii Trutnov, Slovanské nám. 165.  
*) K ceně je nutné připočítat částku 50 Kč za pořízení papírové karty předplaceného parkování.   

 

 

 

 

 



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 prostřednictvím čipových karet předplaceného parkování 

Předplacené parkování  

(pro dny po sobě jdoucí)  

prostřednictvím čipových karet předplaceného 
parkování  

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)  

30 dnů 
¼ roku 

1 rok 

250 Kč 

700 Kč 
2.600 Kč 

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

parkování nelze zakoupit pro BUS.   
K ceně předplaceného parkování je nutné připočítat zálohu 120 Kč za pořízení čipové karty předplaceného parkování, která bude vrácena při odevzdání karty. 

Záloha se nevrací v případě viditelného poškození nebo ztráty karty.   

Vymezení místních 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 vyhrazených pro RIAPS, 
Centrum duševního zdraví a obyvatele domů č. p. 520 a 521 v ulici Procházkova, č. p. 128 

a 129 v ulici Polní 

Předplacené parkování  

(pro dny po sobě jdoucí)  

prostřednictvím papírových karet předplaceného 
parkování  

Procházkova (před areálem RIAPS a Centra duševního zdraví) 

30 dnů 
¼ roku 

1 kalendářní rok 

150 Kč*) 

 350 Kč*) 

   1.500 Kč 

Papírové karty předplaceného parkování lze zakoupit ve všedních dnech na Městské policii Trutnov, Slovanské nám. 165. 
*) K ceně je nutné připočítat částku 50 Kč za pořízení papírové karty předplaceného parkování. 

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

starosta města Trutnova místostarosta města Trutnova 




