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Rada města Desná na svém jednání dne 20. října 2021 usnesením č. 361/2021 rozhodla o 

stanovení pravidel pro přidělování povolenek pro krátkodobé parkování osobních vozidel na 

odstavné ploše Souš.    

 

 

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ POVOLENEK PRO KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ 

OSOBNÍCH VOZIDEL NA ODSTAVNÉ PLOŠE SOUŠ.    

 

 

O povolenku pro krátkodobé parkování osobních vozidel na odstavné ploše Souš lze požádat 

při splnění všech těchto podmínek: 

 

- žadatel musí mít v místě trvalé bydliště 

- žadatel musí být řidičem a vlastníkem vozidla 

 

Žadatel má povinnost písemně požádat o vydání povolení na příslušný kalendářní rok (vždy na 

období od 1. ledna do 31. prosince) na Městský úřad Desná a k žádosti dokládá:  

 

- občanský průkaz 

- řidičský průkaz 

- technický průkaz vozidla (stačí malý) 

 

Finanční částka za umožnění krátkodobého parkování osobních vozidel na odstavné ploše Souš 

v období od 1. ledna do 31. prosince činí 500,- Kč a nesnižuje se v případě, pokud bude žádost 

podána v průběhu kalendářního roku, kterého se povolení týká. Finanční částka musí být 

uhrazena před vydáním příslušného povolení.  

O povolení na další kalendářní rok mohou subjekty požádat od počátku měsíce listopadu.  

 

Pro držitelé povolenek pro krátkodobé parkování osobních vozidel na odstavné ploše Souš je 

závazný provozní řád odstavné plochy pro krátkodobé parkování osobních vozidel Souš 

s výjimkou, která se týká placení parkovného u osobních vozidel.  

Vzor povolenky je v příloze.  

 

 

Tato pravidla pro přidělování povolenek pro krátkodobé parkování osobních vozidel na 

odstavné ploše Souš jsou platná a účinná od 1. listopadu 2021.   

 

 

      Jaroslav Kořínek, v.r. 

        starosta města 
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Vzor povolenky 

 

 

 MĚSTO DESNÁ 
468 61 Desná, Krkonošská 318, tel. 737 248 436, 

e-mail: epodatelna@mesto-desna.cz 
 

 

 

POVOLENÍ PRO KRÁTKODOBÉ PARKOVÁNÍ OSOBNÍHO VOZIDLA NA 

ODSTAVNÉ PLOŠE SOUŠ  

č. XX na období od 1.1.202X do 31.12.202X 

pro osobní vozidlo rz XXXXXXX 

 

                                                                                    podpis a razítko  

 
Parkovací lístek je nutné umístit viditelně za předním sklem motorového vozidla. 
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