
oBECl\I URAD vITKovICE
Vítkovice 243
5l2 38 Vítkovice v Krkonoších
tel: 481 582 730
e-mail: obec@vitkovicevkrk.cz
číslo jednací: OI]VIT7 612021
ve Vítkovicíclr dne 22.2.202I

Poskvtnutí iníbrrnace dle zákorrn 106/1,999 Sb., o svobodnérn přístupu k irríbrrrracírrt., ve
znéní pozdějších předpisů

Y návaznosti na Vaše odvolání proti vyíízení žádosti o poskytnutí informace Vám sdělujeme
následující:

Nejsme si vědomi. že by firma Služby Vítkovice s.r.o. vybírala parkovné na soukromých
pozetlrcíclr tra Horrríclr Mísečkách. Žádáne Vás o sdělení parcelnílro čísla pozertrku, o který se
jedná, jestli je zaměřen a zda jsou viditelné geodetické body.

Obec Vítkovice, potažmo firma Služby Vítkovice s.r.o., disponuje jedním placeným parkovištěm,
a to na Horních Mísečkách.

Se správou KRNAP i Policí ČR existuje ústní dohoda o parkování a r,ybírání parkovacích
poplatků na Horních Mísečkách.

Cenu 300,- Kč / den si stanovila firma Melida, a.s., která má parkoviště na Horních Mísečkách
v pronájmu na zimni sezónu, firma Služby Vítkovice s.r.o. se této ceně přizpůsobila.

Služby Vítkovice s.r.o. vydávají platícím majitelům vozů parkovací lístek se zaplacenou cenou,
kopii přikládáme v příloze.
Na parkovišti je automatický systém parkování, za závorouje automat, který vydává parkovací
1ístky.

S pozdravem



Služby Vítkovice s,r.o,, Vítkovice243,512 38 Vítkovice v Krkonoších

PARKoVACí lísrrr MUsísÝT uMísrĚru vtoIrrlruĚ

Auto,autobus - 300,- Kč

DPH21%

Poplatek z místa za každý parkovací den,

Provozovatel neodpovídá za vzniklé škody na vozidle,

ani za odcizenívěci nebo vozidla.
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