Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních
k o m u n i k a c í c h n a ú z e m í m ě s t a L a n š k r o u n a ( p l a t n ý o d 1 6. 1 1 . 2 0 1 5 )

I. Jednorázové parkování
Parkoviště
-

nám. J. M. Marků;

-

nám. A. Jiráska;

-

ul. Purkyňova (po pravé straně od čp. 110);

-

ul. S. Čecha (naproti budově Sdružení ambulantních lékařů, s. r. o., čp. 43);

-

ul. B. Němcové (po pravé straně čp. 127);

-

ul. Hradební (vedle budovy garáží sanitních vozů čp. 148);

-

ul. Nádražní (po pravé straně od budovy ZŠ čp. 80);

-

ul. Nádražní (u čp. 180);

-

ul. 5. května (po levé a pravé straně).

Provozní doba
pondělí - pátek:

07:00 hod. – 17:00 hod.

sobota:

07:00 hod. – 12:00 hod.

Typ dokladu
parkovací lístek.
Sazba za 1 vozidlo je stanovena na 10 Kč/ 1 hodina.

II. Parkovací karty
Fyzické a právnické osoby:
1. sazba za roční parkovací kartu se stanovuje ve výši 2 000 Kč;
2. sazba za parkovací kartu vystavenou počínaje dnem 01.07. každého kalendářního roku se
stanovuje ve výši 1 000 Kč;
3. sazba za parkovací kartu vystavenou počínaje dnem 01.10. každého kalendářního roku se
stanovuje ve výši 500 Kč.
Ceník je vydáván v souladu s cenovými předpisy, Nařízením města Lanškroun č. 2/2015, kterým se
vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla
jen za sjednanou cenu. Ceny jsou stanoveny včetně DPH určeného dle platných právních předpisů.
Ceník schválila Rada města svým usnesením č. 560/2015 ze dne 05.10.2015.

Datum zveřejnění na úřední desce: 16.11.2015
Datum sejmutí z úřední desky: 31.12.2015

III. Osvobození od placení ceny

Od poplatku za parkování jsou osvobozena vozidla kategorie (L) dle zákona č. 56/2001 Sb., vozidla
ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidla určená k poskytování zdravotních
služeb, vozidla držitelů průkazů ZTP, ZTP-P. Vozidla musí být označena příslušným symbolem dle
vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.

Mgr. Radim Vetchý v. r.
starosta města

Ing. Bohumil Bernášek v. r.
místostarosta

Datum zveřejnění na úřední desce: 16.11.2015
Datum sejmutí z úřední desky: 31.12.2015

