
Parkovací oprávnění

Parkovací karta
Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 Oblast 4 Mimo oblast

1,2,3,4

Vymezená 

oblast města

Parkoviště Česká

- naproti pošty

Parkoviště Komenského

- naproti České spořitelny

Parkoviště Na Hradbách

- vedle sportovní haly

Parkoviště Republikánské obrany 

- vedle koupaliště

Parkoviště Republikánské obrany

- vedle Speicher

Parkoviště Jiráskova

- bývalý areál BORS

Náměstí

Kostelní náměstí

Cena parkovacího oprávnění pro oblast 

3 a 4, pro účel stání silničního 

motorového vozidla provozovaného 

právnickou osobou nebo fyzickou 

osobou za účelem podnikání podle 

zvláštního právního předpisu, která má 

sídlo nebo provozovnu v oblasti 2 dle 

Přílohy k Nařízení č. 4/2021, nebo k 

stání silničního motorového vozidla 

fyzické osoby, která má místo trvalého 

pobytu  nebo je vlastníkem nemovitosti v 

vymezené oblasti 2 dle Přílohy k 

Nařízení č. 4/2021 a nepožaduje 

parkovací oprávnění do této oblasti, se 

stanovuje obdobně podle části A. 

odstavec 2)  ceníku.

Ulice Mlýnská, 1.května (od křižovatky s 

ulicí Kamenný Řádek po křižovatku 

s ulicí Bezručova), Wolkerova, 

Havlíčkova, Školní, Růžová, Venušina, 

Erbenova, Habánská, Hraničářů, 

Nádražní (část ul. Nádražní od křižovatky 

s ul. Hraničářů po ul. 28. října), 

Stanislava Živného, Vinařská, Zdeňka 

Nejedlého, Kpt. Jaroše, Větrná, Pod 

Strání, Nová, Vídeňská (část ul. 

Vídeňská od křižovatky s ul. Valtická po 

křižovatku s ul. U Celnice), U Bažantnice, 

Na Hradbách, Republikánské obrany (u 

fotbalového hřiště), Republikánské 

obrany (naproti koupaliště), Na Jámě, 

Kozí Hrádek, Střelnická, Lidická, U 

Lomu, Majakovského, Gorkého, Sadová, 

Pod Hájkem, Marie Majerové, Husova, 
Zámecká, Kapucínská, Purkyňova

Ulice Svobody, Vrchlického (vč. 

parkoviště vedle Penzionu U sv. 

Urbana, Alf. Muchy (včetně parkoviště 

u Mototechny), Vinohrady, Česká, 

Vídeňská (část ul. Vídeňská od 

křižovatky s ul. Svobody a ul. Alf. 

Muchy po křižovatku s ul. Koněvova), 

Koněvova, Poštovní, Brněnská (část ul. 

Brněnská od křižovatky s Kostelním 

náměstím po křižovatku s ul. 22. 

dubna), 1.Května (část ul. 1. května od 

křižovatky s ul. Koněvova po křižovatku 

s ul. Kamenný řádek). 

Oblast s parkovacími automaty

Území města  Mikulov mimo oblasti  

1,2,3,4 

Rozdělení provozovatelů vozidla

1. 

vozidlo

2.

vozidlo

Další

vozidlo

1. 

vozidlo

2.

vozidlo

Další

vozidlo

1. 

vozidlo

2.

vozidlo

Další

vozidlo

1. 

vozidlo

2.

vozidlo

Další

vozidlo

1. 

vozidlo

2.

vozidlo

Další

vozidlo

Obyvatelé
Osoba, která má místo trvalého pobytu 

nebo je vlastníkem nemovitosti ve 

vymezené oblasti.

Osoba které bylo vydáno parkovací 

oprávnění nebo osoba, která má místo 

trvalého pobytu ve stejné bytové 

jednotce, rodinném domě nebo je 

vlastníkem téže nemovitosti ve vymezené 

oblasti jako osoba, které bylo vydáno 

první parkovací oprávnění.

max.60 min. 1500 Kč 9000 Kč --- 600 Kč 2400 Kč 2400 Kč 600 Kč 2400 Kč 2400 Kč 600 Kč 2400 Kč 2400 Kč

Firmy
Právnická osoba nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání podle zvláštního 

právního předpisu, která má sídlo 

nebo provozovnu ve vymezené oblasti 

max.60 min.
4500 Kč --- --- 3000 Kč 3600 Kč --- 3000 Kč 3600 Kč --- 3000 Kč 3600 Kč ---

Ostatní
Ostatní

max.60 min.
--- 6000 Kč 6000 Kč

Služby, 

servis

Právnická osoba nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání podle zvláštního 

právního předpisu, která vykonává služby 

(servisní parkovací oprávnění) ve 

vymezených oblastech, vázané na 

motorové vozidlo a registrační značku, a 

to po dobu poskytování služby v čase od 

6.00 do 20.00 hod. 

max.60 min.
100 Kč/den 100 Kč/den

Zaměstnanci
Silniční motorové vozidlo používané 

zaměstnancem zaměstnavatele se 

sídlem nebo provozovnou na území 

města Mikulov v oblasti 2 až 4, po 

doložení pracovního vztahu, a to v době 

od 06:00  - 20:00 hodin, pro zaměstnance 

města Mikulov vykonávající práci 

strážníka Městské policie Mikulov v době 

od 00:00 do 24:00 hodin.

max.60 min.
--- 600 Kč 600 Kč

Návštěvníci
Návštěvníci - parkovací kotouč, automat

max.60 min.

(mimo parkoviště na ul. 

Jiráskova)

--- Max.60 min Max.60 min Max.60 min.

ZTP
Vozidla přepravující osoby těžce 

postižené nebo těžce pohybově 

postižené, je-li na nich umístěno 

příslušné označení vydané příslušným 

orgánem.

Zdarma

Město 

Mikulov

Vozidlo provozované městem Mikulov 

nebo právnickou osobou zřízenou nebo 

založenou městem Mikulov Zdarma
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Krátkodobé stání

parkovací automaty

(Po-Ne, 7:00 – 18:00)

Oblast 1 Oblast 2 Oblast 3 Oblast 4 Mimo oblast

1,2,3,4

Parkoviště Česká - naproti pošty

Parkoviště Komenského - naproti České spořitelny 1 hodina zdarma

40 Kč za každou započatou hod
--- --- --- ---

Parkoviště Jiráskova - bývalý areál BORS 1 hodina zdarma

5 Kč za každou započatou hod

40 Kč celodenní
--- ---

---
---

Parkoviště Na Hradbách - vedle sportovní haly, 

Parkoviště Republikánské obrany - vedle koupaliště,

Parkoviště Republikánské obrany - vedle Speicher

1 hodina zdarma

10 Kč za každou započatou hod

100 Kč celodenní
--- ---

---
---

Ulice Svobody, Vrchlického (vč. parkoviště vedle Penzionu U 

sv. Urbana, Alf. Muchy (včetně parkoviště u Mototechny), 

Vinohrady, Česká, Vídeňská (část ul. Vídeňská od křižovatky 

s ul. Svobody a ul. Alf. Muchy po křižovatku s ul. Koněvova), 

Koněvova, Poštovní, Brněnská (část ul. Brněnská od 

křižovatky s Kostelním náměstím po křižovatku s ul. 22. 

dubna), 1.Května (část ul. 1. května od křižovatky s ul. 

Koněvova po křižovatku s ul. Kamenný řádek). 

--- --- ---

Parkovacího oprávnění zdarma

1 hodina zdarma

40 Kč za každou započatou hod

---
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Základní informace k parkovacímu systému:

Systém byl zaveden na základě opakovaných požadavků občanů města Mikulova na regulaci 
parkování návštěvníků města, kteří zejména v letních měsících vyčerpávali všechny volné 
kapacity parkovacích míst obyvatelům města.

Pro uvolnění těchto parkovacích míst bylo nutno odlišit vozidla obyvatel města a návštěvníků 
města vydáním parkovacího oprávnění (parkovací karty) pro obyvatele = rezidenty, a vyčlenit 
oblasti, ve kterých mohou dlouhodobě parkovat pouze obyvatelé města = rezidenti. 

Obyvatelé města tak budou moci své vozidlo zaparkovat na základě parkovacího oprávnění, za 
poplatek 50 Kč za měsíc (první vozidlo), v celém městě (mimo Náměstí a Kostelní náměstí), v 
Oblasti 1 s placeným parkováním pak 1 hodinu zdarma.

Návštěvníci města – turisté budou moci zaparkovat pouze na placených parkovištích, v oblasti 1 a 
3, v oblasti 4 maximálně na 1 hodinu.

Výše poplatku za parkování prvního vozidla pro rezidenty města Mikulova byla stanovena jako 
minimální, kryjící administrativní náklady na vydání karty a evidenci.

Strukturovaná výše poplatků zvýhodňuje občany Mikulova před dalšími uživateli parkovacích 
ploch a návštěvníky města.

Parkovací systém neumožňuje dlouhodobě parkovat návštěvníkům ubytovacích zařízení na 
plochách určených pro držitele parkovacích karet. Ti mohou parkovat na pozemcích v 
provozovatelů ubytovacích zařízení, případně na placených parkovištích města, především na 
parkovišti na ul. Jiráskova. 

Parkovací systém motivuje občany k parkování na svých pozemcích a ve svých nemovitostech,
tak aby výsledkem bylo uvolnění parkovacích míst na pozemcích města pro občany města, kteří 
tuto možnost nemají.

Investice do výstavby, pravidelné údržby, oprav ploch určených k parkování výrazně zatěžují 
rozpočet města. Navrženým systémem parkování se město Mikulov snaží tyto prostředky při 
zajištění odpovídajících parkovacích míst optimalizovat.

Parkovací systém bude průběžně vyhodnocován a revidován. Připomínky občanů lze směřovat 
na vedení města.


