Nový parkovací systém v Nymburce
přehled (platnost od 1. 9. 2017)
1) parkovací režimy v historickém centru města

Návštěvnický režim - oblast pouze návštěvnické parko			
vání (oranžová parkovací zóna)

Parkovat lze ve stanovenou dobu pouze po úhradě parkovného v parkovacím automatu nebo pomocí mobilní aplikace.
Barevné vyznačení zóny bude na dopravním značení (viz foto DZ).
- Nám. Přemyslovců
první půlhodina			
10,- Kč
každá další hodina i započatá
30,- Kč
- část ul. Soudní
první půl hodina			
každá další hodina i započatá

5,- Kč
10,- Kč

stanovená doba placeného stání:
pondělí – pátek			
6.00 - 18.00
sobota				6.00 - 12.00

Smíšený režim oblast pro návštěvnické, rezidentní
			
a abonentní parkování (zelená
			parkovací zóna)

Parkovat lze ve stanovenou dobu pouze po úhradě parkovného v parkovacím automatu, pomocí mobilní aplikace nebo s platnou parkovací
kartou (tzn. rezidentní či abonentní parkovací karta více viz bod 3).
Barevné vyznačení zóny bude na dopravním značení
(viz foto DZ).
- Eliščina třída
-ul. Dlouhá třída
- ul. Vodárenská
-ul. Na Rejdišti
- Kostelní náměstí
-část ul. Soudní
- ul. Na Fortně
-ul. Na Přístavě
- ul. Pod Eliškou
- Palackého tř. (úsek od Nám. Přemyslovců po ul. Velké Valy)
první půl hodina			
každá další hodina i započatá
celodenní stání			

5,- Kč
10,- Kč
50,- Kč (pouze ul. Pod Eliškou)

stanovená doba placeného stání:
pondělí – pátek			
6.00 - 18.00
sobota				6.00 - 12.00

Rezidentní režim 			

oblast pro rezidentní a abonentní
parkování (modrá parkovací zóna)

Parkovat lze ve stanovenou dobu pouze s platnou parkovací kartou (tzn.
rezidentní či abonentní parkovací karta více viz bod 3).
Barevné vyznačení zóny bude na dopravním značení
(viz foto DZ) a barevným značením přímo na vozovce.
- ul. Jízdecká 		
- ul. Hradební
- ul. Malé Valy
- ul. Dlážděná
- ul. Tyršova - (úsek od Nám. Přemyslovců
		
po ul. Velké Valy)
stanovená doba placeného stání:
pondělí – pátek			
6.00 - 18.00
sobota				6.00 - 12.00
Ve všech vyjmenovaných oblastech budou také vyznačena místa pro zásobování, kde bude ve stanovenou dobu časově omezeno parkování (parkoviště
s parkovacím kotoučem, zasobování max 15min.).
Parkovací hodiny budou k dostání v Turistickém informačním centru (na Nám. Přemyslovců).

2) Ostatní části města – mimo historické centrum
Oblast pro návštěvnické parkování mimo historické centrum
Parkovat lze ve stanovenou dobu pouze po úhradě parkovného v parkovacím automatu nebo pomocí mobilní aplikace.
Vyznačení oblasti bude stávajícím dopravním značením.
- ul. Havlíčkova
- ul. Velké Valy (parkoviště Obecní dům)
- ul. Bedřicha Smetany (parkoviště Obecní dům)
- ul. Nerudova (na konkrétně označeném místě lze parkovat s platnou
parkovací kartou (tzn. rezidentní či abonentní parkovací karta více viz bod 3).
první hodina			
5,- Kč
každá další hodina i započatá		
5,- Kč
stanovená doba placeného stání:
pondělí – pátek			
6.00 - 18.00
sobota				6.00 - 12.00
3) rezidentní / abonentní parkovací karty
Žadatel o parkovací kartu musí prokázat sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města Nymburk, nebo místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města nebo prokázat vlastnictví nemovitosti ve vymezené
oblasti města Nymburk, kterou je oblast městské památkové zóny.
Ceny za vystavení rezidentních a abonentních parkovacích karet
Cena předplatitelských rezidentních parkovacích karet
(místo trvalého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti ve vymezené
oblasti)
za vydání první karty		
200,- Kč
za vydání každé další karty		
2000,- Kč/kalendářní rok
Předplatitelská rezidentní parkovacích karta se vydává pro
konkrétní RZ vozidla a to pouze pro osobní automobily. Platnost
parkovací karty je jeden kalendářní rok.
Cena předplatitelských abonentních parkovacích karet (sídlo
nebo provozovna ve vymezené oblasti)
za vydání karty			
4800,- Kč/ kalendářní rok
				400,-Kč/měsíc
Předplatitelská abonentní parkovací karta se vydává pro osobní
automobily, je přenosná na více vozidel. Platnost parkovací karty je
jeden kalendářní rok.
Další podrobnější informace:
Provozní řád a ceník placeného stání města Nymburk
najdete na webových stránkách města - aktuality
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou osvobozeni
od ceny za parkování na parkovištích s parkovacím
automatem. Osvobození platí při stání na příslušném
vyhrazeném místě pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.

Chytré parkování - možnost využít k placení
parkovného mobilní aplikaci

Placení parkovného prostřednictvím parkovacích automatů samozřejmě zůstane. Nyní mohou řidiči snadno a pohodlně platit parkovné přímo z
mobilního telefonu, bez nutnosti hledat parkovací automat. Systém chytrého parkování by měl v Nymburce začít platit v průběhu září letošního roku.
Přes tuto aplikaci je možné také parkovat a platit např. v Kutné Hoře, Kolíně a Poděbradech. Do svého chytrého telefonu (smartphonu) s operačním
systémem iOS nebo Android může každý bezplatně elektronicky stáhnout
mobilní platební aplikaci smart4city a prostřednictvím elektronického
bankovnictví zaplatit za parkovné. Aplikace uživateli zobrazí informace o
parkování, historii plateb a možnost prodloužení parkovací doby.
Více info na webových stránkách města.

