VLOGA ZA IZDAJO DOVOLILNICE ZA l.2017 ZA PARKIRANJE NA
PARKIRIŠČIH V UPRAVLJANJU ZPO CELJE d.o.o. ZA STANOVALCE
STAREGA MESTNEGA JEDRA MESTNE OBČINE CELJE
VLAGATELJ:
________________________________________
(ime in priimek stanovalca SMJ)

________________________________________
(ulica, hišna številka, pošta)

_____________
(številka stanovanja)

(registrska številka vozila)

_______________________________________
(telefon in/ali elektronski naslov)

Na podlagi 29. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje *, vlagam
vlogo za izdajo ene ali dveh (ustrezno označite) dovolilnic za parkiranje na parkiriščih v upravljanju ZPO Celje
d.o.o., za stanovalce starega mestnega jedra (SMJ).
Prosimo označite (s križcem) parkirišče za katerega želite letno/i dovolilnico/i :
prva dovolilnica

za parkirišča Teharska cesta ali Mestni park ali Vrunčeva

50,00 €

druga dovolilnica

75,00 €

(obvezno obkrožite željeno parkirišče)

za parkirišče Železniška postaja

80,00 €

120,00 €

za parkirišče Aškerčeva

120,00 €

180,00 €

za parkirišče Spodnji grad

140,00 €

210,00 €

za parkirišči Ozka ulica in Zagata

200,00 €

300,00 €

za parkirišče Cankarjeva ulica-pasaža

120,00 €

180,00 €

za parkirišče Okopi

360,00 €

540,00 €

letno parkiranje v Parkirni hiši Celeiapark

180,00 €

270,00 €

Prilagam naslednje obvezne priloge:
Kopijo prometnega dovoljenja vozila vlagatelja s stalnim prebivališčem na območju SMJ za vsako
dovolilnico
Kopijo osebnega dokumenta oziroma dokazila o tem, da ima vlagatelj stalno prebivališče na območju
SMJ za vsako dovolilnico
Kopijo dokazila o plačilu dovolilnice na račun ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, IBAN: SI56
0510 0801 4726 823 pri Abanka d.d. sklic: 00 310 namen nakazila: dovolilnica za parkiranje
(če dokazilo ni priloženo je plačilo možno v pisarni ZPO Celje d.o.o., Aškerčeva 15, 3000 Celje, v 4.
nadstropju, pri prevzemu dovolilnice).

Datum vloge:
(podpis vlagatelja oziroma zakonitega zastopnika)

*

3.odst. 29.člena Odloka: »Parkirno dovolilnico za stanovalce SMJ izda pooblaščeni izvajalec na podlagi vloge za tekoče koledarsko leto. Parkirno
dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno bivališče na območju SMJ. Izdata se lahko le dve parkirni dovolilnici na stanovanjsko enoto«
(druga dovolilnica za stanovanjsko enoto je 50% dražja).
4.odst. 29.člena Odloka: »Pristojni organ MOC lahko izjemoma, ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka tega člena, dovoli izdajo dovolilnice v
primeru, kadar si stanovalec SMJ iz opravičljivih razlogov ne more urediti stalnega bivališča ali za lastne potrebe uporablja vozilo, ki ni njegova last«.

