
Nejčastější otázky a odpovědi ke stavbě parkoviště na ul. Husova : 

Proč se nové parkoviště zpoplatňuje ? 

SLUMEKO  s.r.o.  –  investor  stavby  je  obchodní  společností.  SLUMEKO  staví  parkoviště  z vlastních 

finančních zdrojů vytvářených v průběhu několika let z podnikatelské činnosti mimo město Kopřivnice 

SLUMEKO stavbu realizuje za využití subdodávek dalších stavebních firem. 

Investor může uplatnit nárok na odpočet DPH u nakoupených  stavebních prací  a přijatých plnění. 

Dále může daňově uplatnit odepisování stavby, to vše za předpokladu. Že na výstupu je ekonomická 

činnost  spočívající  ve  výběru  parkovacích  poplatků.  Výběr  parkovného  byl  schválen  Radou města 

Kopřivnice ve funkci valné hromady společnosti SLUMEKO s.r.o. 

Parkoviště se zpoplatněním  časově omezeného stání bude  řešeno zatím samostatně a nezávisle na 

 zpoplatnění  systému  parkování  na  území města  Kopřivnice.  Po  schválení  placeného  parkování  na 

území  města  bude  možno  toto  parkoviště  začlenit  do  jednotného  systému  včetně  poplatkové 

politiky. 

Smysl zavedení regulace doby stání na uvedeném parkovišti  je v zamezení dlouhodobému trvalému 

odstavování vozidel z garáží na ul. Husova (u koupaliště). Tento problém nastal v Kopřivnici i u jiných 

nově vybudovaných parkovacích ploch, které byly vybudovány blíže obytným domům v centru města 

a na  sídlištích. Vlastníci  garážových  stání následně  tyto  své  garáže pronajali nebo  je  využívají  jako 

skladovací a dílenské prostory. Město tak nedosahuje projektovaného navýšení parkovacích kapacit, 

ale pouze zvyšuje komfort individuální dopravy. 

Komu je nové parkoviště určeno ? 

Navýšení  parkovacích  kapacit  v dané  oblasti  díky  novému  parkovišti  primárně  umožní  především 

pokrytí potřeby krátkodobého stání vozidel pacientů mířících do polikliniky, lékárny ad. 

SLUMEKO  s.r.o.  výstavbou  parkoviště  reagovalo  na  trvalý  nedostatek  parkovacích  míst  v okolí 

polikliniky,  vlakového  nádraží  a  zimního  stadionu.  Zaparkovat  zde  navíc  mohou  zaměstnanci 

polikliniky,  firem podnikajících  v okolí  centra města, návštěvníci města,  zimního  stadionu,  cestující 

hromadnou dopravou ‐ (systém P + R „zaparkuj a jeď“) – vlakem apod. 

Jaký bude nastaven cenový tarif za parkování ? 

Provozní doba (zpoplatnění parkování) závorového systému  bude v době  PO ‐  PÁ 7 – 17 hod 

SO, NE a svátky ‐ nezpoplatněno 

Bezplatné stání pro vozidla bez parkovací karty (každé vozidlo do 3,5t) po dobu prvních 60 minut od 

zaparkování. 

Poplatek (každé vozidlo do 3,5t bez parkovací karty) za stání nad dobu bezplatného stání – 10 ,‐ Kč / 

hod vč. DPH / parkovací místo v době provozu závorového systému. Účtování parkovacího poplatku 

bude  probíhat  za  každých  započatých  30  minut  stání,  tj.  5,‐  Kč  vč.  DPH/půlhodina,  minimální 

hrazený  poplatek  činí  5  Kč.  Stání  ve  dnech  pracovního  volna  a  klidu,  o  státních  svátcích  bude 

bezplatné. 

Po uhrazení parkovacího poplatku v automatické pokladně bude zákazník muset opustit parkoviště 

(vyjet s vozidlem) nejpozději do 15 minut, pokud nehodlá na parkovišti dále s vozidlem parkovat. 

V takovém  případě  mu  při  překročení  15 minutového  bezplatného  intervalu  výjezdová  závora 



neumožní  odjet  a  bude muset  uhradit  v pokladně  dodatečně  poplatek  za  parkování  podle  výše 

uvedeného tarifu. 

Při  stání  vozidla  nad  dobu  4  hodin  v placenou  provozní  dobu  závorového  systému  bude 

zvýhodněná pevná cena poplatku ve výši 30,‐ Kč vč. DPH/den.  

Parkovací  karty pro  vyhrazené  stání  (např. podnikatelé,  zaměstnanci, nájemci  z objektu  čp. 1357, 

198, 339) – cena od 500,‐ Kč bez DPH / měsíc a parkovací místo a v závislosti na počtu pronajatých 

karet.  Na  předmětném  parkovišti  bude  vyhrazeno  nejvýše  10  parkovacích  míst  pro  dlouhodobé 

parkovací karty v závislosti na zájmu jednotlivých podnikatelských subjektů. 

Poplatek za ztrátu parkovacího lístku – 30,‐ Kč jednorázově. 

Poplatek za vydání parkovací karty – 150,‐ Kč bez  DPH 

Parkovací  karty  budou  fungovat  v režimu městské  karty,  která  do  budoucna  umožní  občanům 

Kopřivnice a místních  částí využívat  systém  slev  (např. Slevy na vstup do městských  sportovních 

zařízení apod.). 

Zvažujeme také nabídku zvýhodněných služeb pro držitele městské parkovací karty – např. odvoz 

starého nábytku v rámci Kopřivnice na sběrný dvůr za symbolický paušální poplatek  apod.   

Bude na parkovišti kamerový systém ? 

Ano,  parkoviště  bude  pokryto  kamerovým  systémem  s napojením  na  dohledové  pracoviště 

městského  kamerového  systému,  kamery  budou  také  zabudovány  do  závorového  systému  a  do 

centrální pokladny. Infrastruktura kamer bude napojena metropolitní síť. Rozšíření datové sítě v dané 

lokalitě umožní do budoucna možnost zřízení veřejného Wi‐Fi pointu. 

Bude možno projít přes parkoviště směrem k poliklinice ? 

Mezi parkovištěm a objekty zázemí bývalých skleníků bude postaven nový chodník, který povede od 

ul. Husova  směrem  k hlavnímu  vchodu  do  polikliniky. U  chodníku  budou  umístěny  nové  lavičky  a 

odpadkové koše. 

Kdo bude parkoviště uklízet ? 

SLUMEKO  se  v plné  míře  postará  o  celoroční  údržbu  (zametání,  vývoz  košů,  sečení  trávy,  pletí 

záhonů, sběr listí a zimní údržbu) parkoviště i přilehlé nově vysázené zeleně na své náklady. 

Jaká vozidla mohou na parkovišti parkovat ? 

Na parkovišti bude možné stání motorových vozidel  (osobních  i nákladních) pouze do 3,5 t celkové 

hmotnosti.  Zaparkovaná  vozidla  nemohou  svým  rozměrem  přesahovat  vyznačenou  plochu 

jednotlivých parkovacích stání. 

Bude možné platit bankovními kartami, SMS ? 

Ano,  připravujeme  spuštění  placení  parkovacích  poplatků  bankovními  kartami  nebo  pomocí  SMS 

zpráv. V takovém případě bude k parkovacímu poplatku připočten příslušný manipulační příplatek za 

využití služby operátora dle jeho cenových podmínek. 


