MĚSTO LITOMĚŘICE
RADA MĚSTA LITOMĚŘICE
Nařízení č. 1/2021
změna nařízení č. 1/2020
o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních
komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy

Rada města Litoměřice se na svém zasedání dne 11. ledna 2021 usnesla usnesením č. …/1/2021
vydat na základě § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce (dále jen „nařízení“):
Čl. 1
Předmět úpravy
Tímto nařízením se mění Nařízení č. 1/2020 tak, že Článek 3 Místní komunikace s placeným stáním na
dobu časově omezenou, odstavec 2 nově zní takto:
(2) Cena za stání vozidla musí být zaplacena buď:
- v parkovacím automatu, a to na celou dobu stání vozidla, přičemž parkovací lístek – doklad o
zaplacení sjednané ceny, musí být po celou dobu stání umístěn viditelně za čelním sklem
silničního motorového vozidla lícní stranou směrem ven (u motocyklů např. na jiném vhodném
viditelném místě),
- odesláním krátké textové zprávy v určeném tvaru prostřednictvím mobilního telefonu (SMS), a to
na celou dobu stání vozidla. Cena parkovného placeného pomocí SMS je stanovena v Příloze č. 3
tohoto nařízení.
- prostřednictvím aplikace umožňující úhradu formou elektronických peněz (Aplikace Sejf), VPL je
doručen parkujícímu prostřednictvím datového přenosu zabezpečeného aplikací instalovanou
v mobilním telefonu parkujícího. Cena parkovného placeného pomocí Aplikace Sejf je stanovena
v Příloze č. 3 tohoto nařízení.
- prostřednictvím aplikace MPLA; transakce je evidována v systému a plátce obdrží potvrzení do
svého komunikačního zařízení. Cena parkovného placeného pomocí aplikace MPLA je stejná
jako cena parkovného placeného pomocí SMS nebo Aplikace Sejf (viz Příloha č. 3).

Ostatní ustanovení Nařízení č. 1/2020 zůstávají nezměněna.

Čl. 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 2. 2021.

místostarosta
Mgr. Karel Krejza

starosta
Mgr. Ladislav Chlupáč

Doložka o vyhlášení nařízení
Toto nařízení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Litoměřice
v souladu s ust. § 12 odst. 1 a 2 zákona o obcích. Současně se nařízení zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ..….2021.
Sejmuto z úřední desky dne: ..….2021.
Jméno a příjmení osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí nařízení: …………………………
(razítko, podpis)

