
Ceník 
pro zpoplatnění stání silničních motorových vozidel ve městě Litomyšl v oblastech se zpoplatněným 

parkováním dle nařízení č. 05/2021, kterým se vymezují komunikace nebo jejich úseky, 

které lze užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů: 

 
Platnost od 1. 1. 2022 
 

Lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu  
nebo v systému elektronického placení: 

Prvních 65 minut 10 Kč/hod 

každá další hodina 30 Kč/hod 

den (24 hodin od času zaplacení) 120 Kč/den 

měsíc 500 Kč/30 dnů 

Parkovací lístek vydaný parkovacím automatem prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se 
zpoplatněným parkováním v době na něm uvedené. 

Parkovací lístek zakoupený prostřednictvím automatu je platný pouze, pokud je viditelně umístěn za 
předním sklem vozidla. 

Zaevidování registrační značky (dále jen „RZ“) vozidla v elektronickém systému placení prokazuje 
zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním po dobu času uvedeném na 

elektronickém parkovacím lístku uloženém v mobilním telefonu. 

Parkovací lístek měsíční lze zakoupit pouze prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací 
MPLA. 

Ostatní parkovací lístky je možno zakoupit prostřednictvím veřejně přístupných parkovacích automatů 

nebo prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací MPLA. 

 

Parkovací lístky od ubytovatele : 

hodinový  10 Kč 

denní  50 Kč 

týdenní 250 Kč 
Je určen pouze pro klienty ubytovacích zařízení s umístěním provozovny ve zpoplatněných zónách dle 

přílohy č. 1, nařízení města Litomyšle č. 05/2021 
Prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v době na něm 

uvedené. Parkovací lístek od ubytovatele je platný pouze, pokud je označen razítkem ubytovatele, RZ   
vozidla a je viditelně umístěn za předním sklem vozidla. 

Parkovací lístek nakupuje provozovatel ubytovacího zařízení, který předkládá doklad o provozování 

ubytovací činnosti s umístěním provozovny ve zpoplatněných zónách  na služebně Městské policie 
Litomyšl. 

Parkovací lístek od ubytovatele je platný pouze, pokud je viditelně umístěn za předním sklem vozidla. 

 

Dlouhodobé parkování: 

Abonentní roční paušál                        6.000 Kč / kalendářní rok 
Žadatel je povinen zaplatit výši paušálu a je povinen zaregistrovat RZ vozidla, za které je placen, 
v evidenci města. Zaevidování v elektronické evidenci města prokazuje zaplacení ceny za parkování 

v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, v kterém byla RZ zaevidována, a v 

měsíci lednu následujícího kalendářního roku.  
Tento druh ročního parkovacího paušálu  je možno zaplatit a provést registraci RZ  v Informačním 

centru Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl.   

 
Rezidenční roční paušál 

První dvě vozidla 600 Kč / kalendářní 
rok, každé další vozidlo 1.200,- Kč/ 
kalendářní rok  

Je určen pouze pro vozidla v prokázaném užívání osob s trvalým bydlištěm nebo majitelů 



nemovitostí v oblastech dle přílohy č.1 nařízení města Litomyšl č. 05/2021 
Žadatel je povinen zaplatit výši paušálu a je povinen zaregistrovat RZ vozidla, za které je placen, 

v evidenci města. Zaevidování v elektronické evidenci města prokazuje zaplacení ceny za parkování 
v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, v kterém byla RZ zaevidována, a v 

měsíci lednu následujícího kalendářního roku.  

Tento druh ročního parkovacího paušálu je možno zaplatit a provést registraci RZ pouze na služebně 
Městské policie Litomyšl.  
 
 

Časově omezené parkování: 

Roční paušál pro krátkodobý 
parking  

                         700 Kč / kalendářní rok  

Žadatel je povinen zaplatit výši paušálu a zaregistrovat RZ vozidla, za které je placen, v evidenci 
města. Zaevidování v elektronické evidenci města prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech 

se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, v kterém byla RZ zaevidována, a v měsíci lednu 
následujícího kalendářního roku a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování. Prokázání 

zaplacení ceny za parkování je platné pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího 
kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku 

parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 

minut může být na stejném parkovacím místě prokázáno zaplacení ceny za parkování pouze jiným 
způsobem (zejména parkovacím lístkem).  

Tento druh ročního parkovacího paušálu je možno zakoupit a provést registraci RZ vozidla 
v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl. 

Roční paušál pro krátkodobý 
parking – zvýhodněný pro občany 
města  

                       300 Kč / kalendářní rok  

Je určena pouze pro jedno vozidlo ve vlastnictví nebo prokázaném užívání osoby s trvalým 

pobytem na území města Litomyšle. Žadatel je povinen zaplatit výši paušálu a zaregistrovat RZ 

vozidla, za které je placen, v evidenci města. Zaevidování v elektronické evidenci města prokazuje 
zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, v kterém 

byla RZ zaevidována, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku a to po dobu do 120 minut 
od doby začátku parkování v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu 

následujícího kalendářního roku. Prokázání zaplacení ceny za parkování je platné pouze v případě 

současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením 
času začátku parkování.. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby 

odjezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 minut může být na stejném parkovacím místě prokázáno 
zaplacení ceny za parkování pouze jiným způsobem (zejména parkovacím lístkem).   

Tento druh ročního parkovacího paušálu je možno zakoupit a provést registraci RZ vozidla 
v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl. 

U cen se neuplatňuje DPH. 
 

Doplňující údaje: 
Při změně RZ užívaného vozidla je možné na vyžádání provedení změny v registraci RZ v elektronickém systému 
města.  
Stání jednostopých silničních motorových vozidel, silničních motorových vozidel přepravujících osobu těžce 
zdravotně postiženou (vozidlo označené Parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením – viz § 67, 
zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění), stání vozidla řízeného osobou sluchově postiženou 
(vozidlo označené O2 – viz uvedené ustanovení) a stání vozidla řízeného lékařem konajícím návštěvní službu. 
Osobní údaje v evidenci města jsou zpracovávány v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo 
také GDPR). 
Schváleno usnesením RaM č. 833/21 ze dne 6. 10. 2021.  

Ceník vyvěšen na úřední desku města Litomyšl  dne  12.10.2021 
Ceník sejmut z úřední desky města Litomyšl dne 27.10.2021 

 


