PŘEHLEDNÉ INFORMACE K PARKOVACÍMU SYSTÉMU MIKULOV
Parkovací systém ve městě Mikulov vychází z platného nařízení města č. 4/2021 o vymezení místních
komunikací s placeným stáním a z ceníku za stání silničních motorových vozidel. Realizace parkovacího
systému bude nabíhat postupně do 30.04.2022, aby od 01.05.2022 byl plně funkční.
Území města je rozděleno do 4 oblastí s různým režimem z hlediska osob, jejichž vozidla tam mohou
parkovat, způsobu plateb za parkování a času placeného parkování. Oblasti 1-4 viz. níže.
Správu parkovacího systému, vč. prodeje parkovacích oprávnění zajišťuje spol. TEDOS Mikulov s.r.o. se
sídlem Republikánské obrany 1584/1, Mikulov.
Typy parkovacích oprávnění:
Abonentní (A) – pro vozidlo provozované právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která má
sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Cena parkovacího oprávnění je uvedena u jednotlivých oblastí.
Rezidentní (R) – pro vozidlo fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti
ve vymezené oblasti. Cena parkovacího oprávnění je uvedena u jednotlivých oblastí.
Pro služby (S) - pro vozidla právnické nebo podnikající fyzické osoby po dobu poskytování služby v čase od
06:00 do 20:00 hodin. Cena parkovacího oprávnění 100,- Kč/den.
Zaměstnanecké (Z) - pro vozidla zaměstnanců zaměstnavatele se sídlem nebo provozovnou ve vymezené
oblasti 2 až 4 v čase od 06:00 do 24:00 hodin. Cena parkovacího oprávnění 600,- Kč/rok.
Univerzální (U) – pro vozidlo fyzické nebo právnické osoby za cenu 6 000,- Kč/rok.
Pro osoby bydlící mimo zpoplatněné oblasti (M) – pro vozidlo právnické nebo podnikající fyzické osoby nebo
pro vozidlo fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo je vlastníkem nemovitosti v Mikulově, avšak mimo oblasti
s placeným stáním (zejména komunikace, které nejsou ve vlastnictví města – např. 22. dubna, Pod platanem,
Piaristů aj.)
Pro placené parkování dále platí:
Silniční motorové vozidlo, pro které bylo vydáno parkovací oprávnění typu A, R, mohou parkovat ve
oblastech 3 nebo 4 bez ohledu na to, pro kterou oblast bylo parkovací oprávnění vydáno.
V oblastech 3, 4 a 1 (mimo parkoviště Jiráskova) může parkovat bezplatně jakékoliv vozidlo na parkovací
kotouč max. po dobu 60 minut.

Jednotlivé oblasti 1 – 4 viz. níže.

Oblast 1
V této oblasti mohou parkovat vozidla za která byla uhrazena cena za parkování do parkovacího automatu.
Cena je stanovena na 40,- Kč za každou započatou hodinu v případě parkoviště Česká a Komenského, 10,- Kč
za každou započatou hodinu nebo 100,- Kč/ den v případě parkovišť Republikánské obrany, Na hradbách a
5,- Kč za každou započatou hodinu nebo 50,- Kč/den v případě parkoviště Jiráskova.
Zpoplatněné parkování je denně od 07:00 do 18:00 hodin.
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Oblast 2
V této oblasti mohou parkovat vozidla právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, které mají
v oblasti sídlo nebo provozovnu a vozidla fyzických osob, které vlastní v oblasti nemovitost nebo tam mají
trvalý pobyt a bylo jim vydáno parkovací oprávnění (A,R).
Cena parkovacího oprávnění vázaného na jedno vozidlo:
Fyzická osoba, která v oblasti vlastní nemovitost nebo tam má trvalý pobyt: první vozidlo 1 500,- Kč/rok,
druhé vozidlo 9 000,- Kč.
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se sídlem nebo provozovnou v oblasti: 4 500,- Kč/rok. Na
jedno sídlo nebo jednu provozovnu lze vydat pouze jedno parkovací oprávnění.
Výše uvedené právnické a fyzické osoby, které nepožádají o vydání parkovacího oprávnění pro tuto oblast,
mohou požádat o parkovací oprávnění pro oblast 3 nebo 4 za ceny stanovené pro tyto oblasti.
V této oblasti může parkovat také vozidlo s parkovacím oprávněním pro služby (S).
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Oblast 3
V této oblasti mohou parkovat vozidla právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, které mají
v oblasti sídlo nebo provozovnu a vozidla fyzických osob, které vlastní v oblasti nemovitost nebo tam mají
trvalý pobyt a bylo jim vydáno parkovací oprávnění (A, R).
Cena parkovacího oprávnění vázaného na jedno vozidlo:
Fyzická osoba, která v oblasti vlastní nemovitost nebo tam má trvalý pobyt: první vozidlo 600,- Kč/rok, každé
další vozidlo 2 400,- Kč.
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba: první vozidlo 3 000,- Kč, druhé vozidlo 3 600,- Kč.
V této oblasti může parkovat také vozidlo pro které bylo vydáno parkovací oprávnění pro oblast 2 nebo 4 a
dále vozidla s parkovacím oprávněním pro služby (S), zaměstnaneckým (Z), univerzálním (U) a osoby bydlící
mimo zpoplatněné oblasti (M).
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Oblast 4
V této oblasti mohou parkovat vozidla za která byla uhrazena cena za parkování do parkovacího automatu.
Cena je stanovena na 40,- Kč za každou započatou hodinu.
Dále v této oblasti mohou parkovat vozidla právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, které mají
v oblasti sídlo nebo provozovnu a vozidla fyzických osob, které vlastní v oblasti nemovitost nebo tam mají
trvalý pobyt a bylo jim vydáno parkovací oprávnění.
Cena parkovacího oprávnění je stejná jako pro oblast 3, tj.:
Fyzická osoba, která v oblasti vlastní nemovitost nebo tam má trvalý pobyt: první vozidlo 600,- Kč/rok, každé
další vozidlo 2 400,- Kč.
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba: první vozidlo 3 000,- Kč, druhé vozidlo 3 600,- Kč.
V této oblasti může parkovat také vozidlo pro které bylo vydáno parkovací oprávnění pro oblast 2 nebo 3 a
dále vozidla s parkovacím oprávněním pro služby (S), zaměstnaneckým (Z) a univerzálním (U) a osoby bydlící
mimo zpoplatněné oblasti (M).
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Ulice Svobody
Ulice Vrchlického
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Ulice Česká
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