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7. DOPRAVA V KLIDU 

 
Zóny placeného stání 

 

Centrum města je rozděleno do parkovacích zón s odstupňovanou sazbou. Od 1. února 2019 se o 4 ulice 
rozšířila zóna placeného stání F v oblasti tzv Jíkalky. Do rozšířené zóny jsou nyní zahrnuty ulice Rybářská, 
Krátká, Na Jíkalce a Charvátova. Motoristé zde zaplatí za parkování 10 korun za hodinu. 

 

 

 

 

 počet parkovacích stání 

zóna vyhrazená stání na 
karty 

zpoplatněná stání 
smíšená celkem zpoplatněná stání

A 90 327 417 

B 42 576 618 

C - 592 592 

D - 427 427 

F - 391 391 

Petrohrad 15 540 555 

Roudná 41 431 472 

celkem 188 3 284 3 472 
 
 

 doba parkování / cena v Kč (od 1.10.2017) 

zóna ½ hod 1 hodina speciální tarif / celý den 

A 20/16 40/32* - 

B 15/12 30/24 - 

C 10/8 20/16 - 

D 5/4 10/8 60/48 

F 5/4 10/8  

Petrohrad 5/4 10/8 60/48 

Roudná 5/4 10/8 60/48 
 
     Částka za lomítkem představuje zvýhodněnou sazbu při bezhotovostní platbě. 
     *1. hod 40 Kč, 2. hod 50/42 Kč, další hodina 100/80 Kč. 
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Provozní doba parkovacích automatů je od pondělí do pátku od 7:00 do 19:00 hodin. Mimo tuto dobu je 
parkování zdarma.  
 

K dispozici je celkem 171 parkovacích automatů, přičemž na 100 z nich lze platit běžnými platebními 
kartami. Podpora Plzeňské karty skončila v listopadu 2019. 
 
 
 

• Parkovací automaty v jednotlivých zónách 
 

zóna  celkový počet automatů v zóně počet automatů se čtečkou 
platební karty 

A 20 20 

B 28 23 

C 21 7 

D 28 23 

F 29 19 

Petrohrad 25 2 

Roudná 20 6 

 
 
Všechny přístroje jsou vybaveny jednoduchým návodem, jak při platbě postupovat. Kromě 

parkovacího lístku si zákazník může nechat vystavit také stvrzenku o transakci. 
 
 

• Parkovací karty 
 
Občané s trvalým bydlištěm v zónách placeného stání si mohou zakoupit tzv. rezidenční kartu a 

majitelé provozoven předplatitelskou kartu. Tyto parkovací karty jsou vydávány na dobu 1, 3, 6 a 12 měsíců. 

 
       Ceny parkovacích karet „R“ – rezidenční (v Kč za uvedené období)  
 

zóna 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 
A, B, C, D, F 

Roudná, Petrohrad 100 220 380 700 

 
       Ceny parkovacích karet „P“ – předplatitelské (v Kč za uvedené období) 
 

zóna 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 

A 2 100 6 300 12 500 25 000 

B 1 600 4 700 9 300 18 500 

 
C 
 

1 100 3 200 6 300 12 500 

D, F, Roudná, 
Petrohrad 700 1 800 3 500 7 000 
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Placená parkoviště v centru Plzně 
 

• v Sadech Pětatřicátníků  
Kapacita parkoviště je 110 míst. Provozní doba je Po – Pá 07:00 – 24:00 h. Parkovné je 20,- Kč za 1 hod. 

stání a  20,- Kč za každou započatou hodinu. 
Forma úhrady je možná hotově u obsluhy nebo bezhotovostně Plzeňskou kartou. 

 
 

• Nové divadlo 
 

Parkoviště bylo vybudováno spolu s podzemním parkovacím objektem u Nového divadla a dohromady 
tyto objekty čítají 166 parkovacích stání. Provozní doba je nonstop. 

 
typ parkovného sazba v Kč poznámka 

Návštěvnické hodinové 10 - 

Návštěvnické denní 7 - 19 h 60 při souvislém parkování 

Předplatné denní 6 - 20 h na měsíc 1.000 - 

Předplatné celodenní (24 h) na měsíc 1.300 - 

Předplatné roční (24 h) 15.000 - 
 

Forma úhrady je možná hotově na samoobslužných pokladnách, u obsluhy v pracovní době (Po - Pá 9:00 
– 24:00h, So - Ne 13:00 - 24:00h) nebo bezhotovostně Plzeňskou kartou. 
 
 

• Parkovací dům Rychtářka 
 

Parkovací dům je vybaven moderním bezobslužným závorovým systémem, kamerovým okruhem, 
dispečinkem, klientským oddělením pro předplatitele a veřejnými toaletami. Celý objekt je napojen na pult 
centrální ochrany.  Provozní doba je nonstop. Kapacita domu je 447 míst. 
 

typ parkovného sazba sazba 
Návštěvnické denní 7 - 19h 10 Kč/1h 60 Kč/12h 

Návštěvnické noční 19 - 7h 5 Kč/1h 40 Kč/12h 

Denní předplatné 6 - 20h 1 000 Kč/měs. 11 500 Kč/rok 

Noční předplatné 18 - 8h 300 Kč/měs. 3 500 Kč/rok 

Vyhrazené stání (24h) 1 300 Kč/měs. 15 000 Kč/rok 
 

Forma úhrady je možná hotově na samoobslužných pokladnách nebo u obsluhy, bezhotovostně 
Plzeňskou kartou nebo bankovními kartami na terminálu u obsluhy. 

 
 

Modernizace plateb 

Vzhledem k tomu, že platbu parkovného přes elektronickou peněženku Plzeňské karty na parkovacích 
automatech využívalo jen velmi malé množství řidičů, město Plzeň k 1. prosinci 2019 ukončilo možnost platby 
tímto způsobem. Od prosince 2019 je možné platit parkovné bezkontaktně bankovní kartou či v hotovosti. 
Navíc v historickém jádru města dvacítku parkovacích automatů dovybavilo město klávesnicemi pro zadávání 
registračních značek a vytvořilo tak předpoklad pro změnu způsobu kontroly úhrady parkovného.  






