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5. DOPRAVA V KLIDU 
 
 

Zóny placeného parkování 
 
Centrum města je rozděleno do parkovacích zón s odstupňovanou sazbou.  
 

Zónu A tvoří parkovací místa dislokovaná v historickém jádru Plzně. 
 
Zónu B tvoří parkovací místa dislokovaná v ulicích navazujících na historické jádro města. 
 
Zónu C tvoří parkovací místa dislokovaná v centru města mimo historické jádro. 
 
Zóna F je koncepčně stabilizovaná novější zóna, která se teprve rozvíjí. V současnosti jsou 

placená parkovací stání v Husově ul. a u Pekla na rozhraní sadů Pětatřicátníků a Pobřežní ul. 
 
Zóna Petrohrad je zóna, která zahrnuje některé ulice v severní části městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany. Zde se předpokládá další rozvoj. 
 

 
 doba parkování / cena v Kč 

zóna ½ hod 1 hodina 

A 15 30 

B 10 20 

C - F 5 10 

Petrohrad 5 10 
 
K dispozici je 69 parkovacích automatů, ke kterým náleží přes 2 000 parkovacích stání. 

 
Provozní doba parkovacích automatů je Po – Pá 7.00 – 19.00 hod. Mimo tuto dobu je 

parkování zdarma. Stání na parkovišti s parkovacím automatem po dobu nepřesahující tři minuty je 
bezplatné. 
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Občané trvale žijící v zónách placeného parkování si mohou zakoupit tzv. rezidentskou kartu 
a majitelé provozoven předplatitelskou kartu. Tyto parkovací karty jsou vydávány na dobu 1, 3, 6 
a 12 měsíců. 
 
 
Ceny parkovacích karet „R“ – rezidentské (v Kč za uvedené období)  
 

zóna 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců 

A 400 1000 1 800 3 500 

B 250 600 1 050 2 000 

C – F 100 220    380    700 

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 3 500 9 500 18 000 35 000 

B 2 000 5 500 10 500 20 000 

C – F    700 2 000    3 700   7 000 

Petrohrad    700 2 000    3 700   7 000 

 
 
 
 
Placená parkoviště 
 
 
Bezpečné stání na povrchu v centru města je v současné době možné na dvou místech: 

 
- v sadech Pětatřicátníků s kapacitou 110 míst,  

parkovné je 20,- Kč za 1 hod. stání 
 
- v Pobřežní ulici u kulturního domu Peklo se 65 místy 

parkovné je 10,- Kč za 1 hod. stání 
 

 
Provozní doba parkovišť je Po – Pá 07:00 – 22:00 h. 
 
Forma úhrady je možná hotově obsluze pokladny nebo bezhotovostně Plzeňskou kartou. 
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Parkovací dům Rychtářka 
 

V červnu 2011 byl uveden do provozu nový parkovací dům Rychtářka s kapacitou 447 míst, 
který nabízí parkování v centru Plzně v nepřetržitě zabezpečeném objektu. Tvoří jej 9 parkovacích 
podlaží, která propojují 2 výtahy. Na bezpečnost kromě personálu dohlíží kamerový a bezpečnostní 
systém. Všechny vstupy jsou bezbariérové, zákazníkům jsou k dispozici toalety. Objekt 
s historickým jádrem spojuje pěší lávka.  

 
Parkovací systém je samoobslužný. Parkovací lístek slouží nejen pro odbavení u pokladny 

a  výjezdového stojanu, ale také jako magnetický klíč pro vstup do objektu. 
 
Jako parkovací lístek lze využít i Plzeňskou kartu nebo identifikátor držitele předplatného 

pro dlouhodobé stání. 
 
V nočních hodinách od 23:00h do 5:00h je z bezpečnostních důvodů vjezd a výjezd 

z parkoviště uzavřen rolovacími vraty. Klientům parkovacího domu zajistí vjezd a výjezd stálá 
obsluha. Předplatitelé se obsluhují sami pomocí své karty. 
 
 
 
 

položka 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 1200 Kč/měs. 13500 Kč/rok 

noční předplatné 18 - 8h 800 Kč/měs. 9000 Kč/rok 

vyhrazené stání (24h) 3000 Kč/měs. 30000 Kč/rok 




