
Návštěvnické stání v nově rozšířených parkovacích zónách od 1. 12. 2019 
Návštěvnická parkování – modrá zóna 

Modrá zóna, která je na komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé Rx i vodorovné značení). Návštěvník zde 
může výjimečně parkovat (v historickém jádru po dobu maximálně 2 hodin, jinde max. 24 hod.) za zvýšenou cenu a to 
pouze na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin / mobilní aplikace SEJF. 

Návštěvnická parkování – zelená zóna 

Zelená zóna, která je vyznačena zeleným pruhem na svislém dopravním značení (CBTx) a doplněna bílým vodorovným 
značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Návštěvníci mohou v této zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to 
jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin / mobilní aplikace SEJF. 

Návštěvnická parkování – oranžová zóna 

Oranžová zóna, která je vyznačena oranžovým pruhem na svislém dopravním značení (CBTx) a doplněna bílým 
vodorovným značením, je určena pro tzv. krátkodobé parkování. Všichni motoristé mohou na této zóně parkovat 
maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin / 
mobilní aplikace SEJF. Základní provozní doba parkovacích zón: Pondělí – Pátek v čase 8:00 až 20:00 hodin, 
v historickém jádru navíc Sobota 08 až 13 hod. 

Cenová mapa pro návštěvnická stání: 

  

Záchytná parkoviště P+G a P+R 

P+R  Jírovcova – Kapacita: 438 míst - Tarif: do 1 hod. 5 Kč, do 4 hod. 10 Kč, do 14 hod. 20 Kč. Placené stání: Po – Pá 06 
– 20h.  P+G  Na Dlouhé louce – Kapacita: 204 míst - Tarif: do 1 hod. 10 Kč, do 4 hod. 20 Kč, do 14 hod. 40 Kč. Placené 
stání: Po – Pá 06 - 20h. P+G  Sportovní hala – Kapacita: cca 200 míst – Tarif: prozatím neplacené. 
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Rezidenti, abonenti, vlastníci nemovitostí, pečovatelé 
Účinnost rozšíření placených parkovacích zón bude od 1. 12. 2019. a to v oblastech vymezeným ulicemi Husova, 
Pražská, Strakonická a řekou Vltavou 

Nárok na získání parkovacího oprávnění v parkovacích zónách vzniká fyzickým osobám s trvalým pobytem, 
podnikajícím právnickým či fyzickým osobám nebo vlastníkům nemovitostí, kteří zároveň splní podmínky vztahu 
k dotčenému vozidlu/vozidlům. 
Občané, kteří pečují o osoby, které pobírají příspěvek na péči minimálně II. stupně, mohou požádat o vydání 
parkovacího oprávnění pro pečovatele. Rovněž vlastníci nemovitostí, kteří zde nemají trvalé bydliště, mohou po 
prokázání vlastnického vztahu k nemovitosti požádat o vydání parkovacího oprávnění. 
Z uvedeného vyplývá, že parkovací oprávnění nemohou získat osoby nebo podnikatelé, kteří zde nemají trvalé bydliště 
nebo sídlo firmy či provozovnu. 

Základní provozní doba parkovacích zón včetně lokalit rezidentně abonentní parkování: 

Pondělí – Pátek v čase 8:00 až 20:00 hodin (s výjimkou státních svátků), historické jádro Po – Ne 0 až 24 hod. 

Odchylky od této základní provozní doby můžou být vyznačeny na dodatkové tabulce dopravního značení. Mimo 
provozní dobu je parkování bezplatné. 

Parkovací oblasti + Cenová pásma 

                     

 

Veškeré další informace včetně možných slev naleznete v aktuálně platném Nařízení statutárního města České Budějovice č. 
2/2019 a Ceníku parkovacích zón České Budějovice 


