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TISKOVÁ ZPRÁVA
Mariánské Hory začnou vydávat parkovací karty

Od soboty 1. dubna v oblasti ulic Fráni Šrámka a Zelené v Mariánských Horách bude pro 
zaparkování automobilu nutné vlastnit parkovací kartu. V průběhu března budou vyznačena 
parkovací stání pro držitele karet, počítá se také s několika parkovacími místy pro řidiče 
s parkovacím kotoučem a pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Karty si mohou zájemci koupit 
od 6. března na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

„K regulaci parkování ve zmíněných ulicích jsme museli přikročit z důvodu neúnosnosti současné 
situace. Chceme vytvořit lepší podmínky pro občany, kteří v této oblasti mají trvalý pobyt, nebo zde 
podnikají či vlastní nemovitost,“ vysvětluje starostka městského obvodu Liana Janáčková. Na 
vyznačených stanovištích tak budou moci v pracovních dnech mezi 7. a 18. hodinou a v soboty 
od 7 do 13 hodin parkovat pouze držitelé karet. Ostatní řidiči, kteří na vyhrazeném stání zaparkují, 
mohou být postiženi dle platných právních předpisů. „Držení karty ovšem automaticky negarantuje 
volné místo k odstavení vozu, má především ulevit lidem s trvalým pobytem v oblasti a vytěsnit 
z lokality řidiče, kteří zde nebydlí a v pracovních dnech svými auty zabírají volná místa místním 
občanům,“ upřesňuje 1. místostarosta Patrik Hujdus.

Potenciální držitele parkovacích karet lze rozdělit do dvou skupin. Jsou jimi rezidenti, což jsou 
fyzické osoby s místem trvalého pobytu v regulované oblasti nebo vlastníci nemovitostí s trvalým 
pobytem ve vymezené lokalitě města, s příslušným vztahem k vozidlu. Žadatel o tento druh karty 
musí auto buď přímo vlastnit, nebo musí být provozovatelem vozidla či jej užívat jako služební 
automobil k osobním účelům. Nárok na získání parkovací karty a svůj vztah k vozidlu musí každý 
zájemce prokázat potřebnými doklady – velkým nebo malým technickým průkazem, v případě 
služebního vozidla potvrzením o jeho užívání. 

Druhou skupinou jsou pak tzv. abonenti. Jedná se o fyzické osoby podnikající a právnické osoby 
se sídlem nebo provozovnou ve vymezené oblasti, vlastnící nebo provozující vozidlo. Podnikatel 
či společnost pak musí vůz vlastnit nebo provozovat. Může ale také případně být vlastníkem 
nemovitosti v dané oblasti, i když zde nemá trvalý pobyt. Nárok na získání karty opravňující 
k parkování a vztah k dopravnímu prostředku opět musí úřadu prokázat příslušnými dokumenty. 
Bližší informace o dokumentech potřebných k vyřízení, ale také o dalších podmínkách pro 
vydávání parkovacích karet jsou k dispozici na webových stránkách www.marianskehory.cz v sekci 
životní situace – doprava – parkovací karty. V záložce pak zájemci naleznou metodiku pro výdej 
parkovacích karet, ve které zjistí vše potřebné.

„K vyřízení karty doporučujeme se předem objednat. Objednaní žadatelé budou mít přednost před 
neobjednanými klienty, předejdou vytváření front, případným delším čekacím lhůtám a především 
ušetří svůj čas,“ říká 1. místostarosta Patrik Hujdus. Žadatelé se mohou objednávat 
prostřednictvím e-mailové adresy karty@marianskehory.cz, v tomto případě je potřeba počkat na 
potvrzovací e-mail, případně pomocí telefonní linky 599 459 214. Na obou kontaktech mohou také 
získat podrobnější informace k výdeji karet.

Parkovací karty budou vydávány na Úřadě městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v budově 
A na odboru místního hospodářství, Přemyslovců 63, v přízemí v kanceláři číslo 7 u paní Karly 
Hubertové od 6. do 31. března v těchto dnech: 

Pondělí od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 18 hodin
Středa od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17 hodin
Čtvrtek od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 14 hodin
Od 1. dubna pak bude možné kartu vyřídit v běžných úředních hodinách.



Platnost parkovací karty končí vždy posledním dnem kalendářního roku, na který byla vydána. 
Karty na každý rok od sebe budou barevně odlišeny, aby nedocházelo k záměnám. Každá karta 
bude rovněž opatřena bezpečnostním prvkem chránícím proti jejímu padělání. „Žadatelé se ale 
nemusejí bát, že když o kartu požádají třeba až v květnu, budeme jim účtovat poplatek na celý rok. 
Pokud občan nebo podnikající osoba požádá o vydání oprávnění k parkování až v průběhu roku, 
zaplatí jen poměrnou částku z celkové ceny,“ ubezpečuje místostarosta Hujdus. Dodává také, 
že v případě, že se držitel karty v průběhu roku odstěhuje, nebo například prodá své vozidlo, musí 
oprávnění k parkování na úřad vrátit. Když kartu vrátí, dostane zpět část zaplacené ceny karty. 
Vyplacená částka bude odpovídat podílu nezapočatých měsíců do konce platnosti karty na celkové 
ceně karty, částka ale musí převýšit 100 korun. V případě nevrácení karty vydavateli bez ohledu 
na důvod nemá žadatel nárok na vrácení zaplacené ceny ani na vydání bezplatného duplikátu. 
V případě ztráty karty je nutné zakoupit si kartu zcela novou. 

Cena parkovacích karet v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky:

Počet vozidel Karta „R“ (rezidentní) Karta „A“ (abonentní)
1. vozidlo 240 korun/rok (20 korun/měsíc) 2 400 korun/rok (200 korun/měsíc)
2. vozidlo 2 400 korun/rok (200 korun/měsíc) 4 800 korun/rok (400 korun/měsíc)
Každé další vozidlo 4 800 korun/rok (400 korun/měsíc) 9 600 korun/rok (800 korun/měsíc)
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