Ceník pro rok 2014
pro stání vozidel na dobu časově omezenou dle nařízení města č.05/2013, kterým se vymezují
komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Pro stání vozidel na místních komunikacích uvedených v příloze č. 1 nařízení města č. 05/2013, kterým
se vymezují komunikace nebo jejich úseky, které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy, se v souladu se zákonem č.526/1990 Sb. stanovují ceny takto:

Platby v parkovacích automatech :
první hodina
každá další hodina
den
Parkovací lístky od ubytovatele :
hodinový
denní
týdenní

10 Kč/hod
30 Kč/hod
100 Kč/den

10 Kč
50 Kč
250 Kč

Je určen pouze pro klienty ubytovacích zařízení s umístěním provozovny ve zpoplatněných zónách dle
přílohy č. 1, nařízení města Litomyšle č. 05/2013. Parkovací lístky nakupuje provozovatel ubytovacího
zařízení, který předkládá doklad o provozování ubytovací činnosti s umístěním provozovny ve
zpoplatněných zónách. Parkovací lístky je možno zakoupit na služebně Městské policie Litomyšl.
Parkovací lístek od ubytovatele je platný pouze v případě vyplnění jeho předtištěných
údajů a pokud je označen razítkem ubytovatele

Parkovací známky :
Základní

300 Kč / kalendářní rok

Parkovací známka je platná pouze s ve vozidle umístěným parkovacím kotoučem s označením času
začátku parkování a prokazuje zaplacení ceny za parkování pouze po dobu do 120 minut od času
nastaveného na parkovacím kotouči. K zakoupení není třeba předkládat doklady. Tuto parkovací
známku je možno zakoupit v Informačním centru Litomyšl.

Residenční

600 Kč / kalendářní rok

Je určena pouze pro vozidla v prokazatelném užívání osob s trvalým pobytem nebo majitelů
nemovitostí ve zpoplatněných zónách. Kupující předkládá technický průkaz vozidla a občanský
průkaz nebo výpis z listu vlastnictví. Tuto parkovací známku je možno zakoupit na služebně Městské
policie Litomyšl.

Abonentní

5.000 Kč / kalendářní rok

K zakoupení není třeba předkládat doklady. Tuto parkovací známku je možno zakoupit v Informačním
centru Litomyšl.
Řidič jednostopého motorového vozidla a řidič vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně
postiženou (označené Parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením – viz § 67, zák.
361/2000 Sb.), osobu sluchově postiženou (označení O2) nebo lékaře konajícího návštěvní službu za
parkování neplatí. Označení musí být viditelně umístěno ve vozidle v souladu se zákonem1). Řidič
vozidla, který se účastní svatebního obřadu, za parkování neplatí po dobu jeho konání.
O bezplatném vydání parkovací známky rozhoduje RaM ve své pravomoci.
U ceny se neuplatňuje DPH.

Schváleno usnesením RaM 1021/13 ze dne 19. 11. 2013.

