Vážení,
oznamujeme Vám, že od pondělí 22. 11. 2021 do pátku 3. 12. 2021
bude probíhat platba parkovného na rok 2022.
Držitelem parkovacího místa na r. 2022 se stává osoba, která splňuje
podmínky nařízení Rady města Litoměřice o placeném stání silničních
vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za
účelem organizování dopravy č.1/2020
Ceny parkovného
- osoby s trvalým pobytem dle čl. 5, odst. 2. písmena a) a b)
1.500,-Kč/rok – za první parkovací místo vydané osobě s trvalým
pobytem
3.000,-Kč/rok – za každé další parkovací místo vydané osobě
s trvalým pobytem
- osoby se sídlem či provozovnou dle čl. 5 odst. 2 písmeno c)
6.500,-Kč/rok – pro první parkovací místo
10.000,-Kč rok – pro každé další parkovací místo
- kryté stání Hvězdárna
8.400,-Kč/rok
Před zaplacením parkovného je nutné splňovat podmínky stanovené tímto
nařízením a operátor TSM je oprávněn, dle nařízení Rady města č.1/2014
čl. 5, odstavec 5 požadovat prokázání:
a) trvalého pobytu či trvalého pobytu cizince ve vymezené oblasti obce,
b) právního vztahu k vozidlu, pro které má být parkovací místo vydáno, tj.
žadatel je zapsán jako držitel nebo provozovatel silničního motorového
vozidla v osvědčení o technickém průkazu či osvědčení o registraci vozidla
dle zvláštního předpisu a vozidlo není používáno k podnikatelským účelům,
anebo předloží potvrzení poskytnutí vozidla k soukromým účelům, přičemž
zaměstnavatel nesmí mít sídlo či provozovnu ve vymezené oblasti obce,
c) u fyzických či právnických osob umístění sídla či místa podnikání ve
vymezené oblasti.
Při nepředložení výše uvedených dokladů, nebude parkovací místo
zájemci prodáno.

Prodejní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30 – 11.00 12.00 – 17.00 hodin
7.30 – 11.00 12.00 – 15.00 hodin
7.30 – 11.00 12.00 – 17.00 hodin
ZAVŘENO
7.30 – 11.00 12.00 – 13.00 hodin

Polední přestávka: každý den od 11.00 do 12.00
Pokud v tomto termínu nezaplatíte parkovné, budou místa nabídnuty a
prodány dalším zájemcům.
V případě dotazů volejte 474 470 363 a 724 549 335

