
Žádost o vydání parkovací karty pro rok 2022

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

Žadatel (jméno, příjmení, popř. firma)

Datum narození IČO

Adresa

Doba platnosti karty Celoroční 

Časová                od  do

Datum Podpis

Poučení
Ve smyslu nařízení Města Holic č. 3/2017, o vymezení místních komunikací a jejich úseků ve městě Holice, jichž 
lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu, v platném znění, jsou ceny parkovacích karet 
bez vyhrazeného místa k parkování stanoveny usnesením rady města č. 29 z 24. 11. 2014 následovně:

Cena pro rok 2022:
- 1200 Kč / celý rok 2022, včetně zákonné sazby 21% DPH
- cena parkovací karty na kratší dobu je dána výpočtem 100 Kč násobeno počtem měsíců plus 100 Kč – celková 
cena je včetně 21% DPH.

Karta opravňuje držitele k parkování na placených parkovištích v centru města. Tyto plochy jsou určeny nařízením 
města Holic č. 3/2017, o vymezení místních komunikací a jejich úseků ve městě Holice, jichž lze užít ke stání 
silničního motorového vozidla za sjednanou cenu. Řidič, který parkuje silniční motorové vozidlo v době
zpoplatnění na vymezených úsecích místních komunikací v centru města, je povinen zaplatit sjednanou cenu. 
Dokladem o zaplacení je platný parkovací lístek nebo platná parkovací karta města Holic.

Vymezené zpoplatněné úseky:
• centrální parkoviště v severní části náměstí T. G. Masaryka
• parkoviště v jihovýchodní části náměstí T. G. Masaryka
• jednosměrná komunikace po obvodu náměstí T. G. Masaryka od domu čp. 11 k domu čp. 19
• komunikace přes náměstí T. G. Masaryka ve směru na Vysoké Mýto od domu čp. 2 k domu čp. 19
• komunikace přes náměstí T. G. Masaryka ve směru na Hradec Králové od domu čp. 20 k čp. 36
• ulice Palackého od čp. 291 ke křižovatce s ulicí Holubovou, včetně parkoviště na odbočce k DPS (objekt čp. 1131)
• ulice Holubova od domu čp. 1 k domu čp. 2 na náměstí T. G. Masaryka
• ulice Holubova od domu čp. 38 k domu čp. 40
• parkoviště u restaurace Černý kůň v ulici Nádražní.
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Doba zpoplatnění pro stání silničních motorových vozidel na těchto úsecích je v pondělí až v pátek                         
od 7.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 7.00 do 12.00 hodin, pokud tyto dny nejsou státními svátky.

Lístek nebo karta musí být viditelně umístěna za předním sklem vozidla.

Parkovací karta číslo     Vydána dne

Poplatek ve výši     Uhrazen dne

Datum převzetí karty

Podpis držitele
    

Hlavní účetní prohlašuje, že před  po vzniku nároku ověřil správnost a soulad operace ve smyslu §11 a §12 
vyhlášky č.416/2004 Sb., a shledal - neshledal závady

Datum

Jméno     Podpis hlavní účetní – příjmy – výdaje

Příkazce operace prohlašuje, že před po vzniku nároku ověřil správnost a soulad operace ve smyslu §11 a §12 
vyhlášky č.416/2004 Sb., a  shledal - neshledal závady

Datum

Jméno         Podpis příkazce operace
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