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Vec: Schválené parkovanie pre vozidlá UPJŠ na ulici Dr. Kostlivého v Košiciach.
Parkovacie miesta na ulici Dr. Kostlivého, ktoré sú riadne označené dopravným značkami sú výhradne
určené pre vozidlá UPJŠ, ktorých majitelia obdržali parkovacie kartičky, viď vzor kartičky nižšie

Parkovacie kartičky počas parkovania vozidla na vyhradenom parkovisku pre UPJŠ v Košiciach musia byť
umiestnené za čelným sklom vozidla kvôli prípadnej kontrole príslušníkmi Mestskej polície v Košiciach.
BEZPLATNÉ parkovanie pre vozidla UPJŠ v Košiciach na uvedenej ulici je obmedzené na dni pondelok až
piatok v čase od 8:00 hod. do 18:00 hod. V iných časoch (napr. v sobotu) je riadne spoplatnené
a uvedené parkovacie kartičky neumožňujú bezplatné parkovanie. Parkovacie kartičky umožňujú takýto
spôsob parkovania v centrálnej mestskej zóne LEN NA ULICI Dr. KOSTLIVÉHO. V iných parkovacích
zónach nemajú žiadnu účinnosť.
Parkovanie na vyhradenom parkovisku pre UPJŠ v Košiciach nie je presne určené číslom parkovacieho
miesta, čiže vozidla môžu stáť na ktoromkoľvek parkovacom mieste v rámci vyhradeného parkoviska pre
UPJŠ v Košiciach.
Vyhradené parkovacie miesta pre UPJŠ v Košiciach sú rozdelené do dvoch sektorov označených riadnym
dopravným značením a to od začiatku ulice Dr. Kostlivého po vchod do areálu Rektorátu UPJŠ a následne
od vchodu do areálu Rektorátu UPJŠ po koniec ulice Dr. Kostlivého.
Parkovacie kartičky sú prenosné, to znamená, že nie sú pevne stanovené na konkrétne EVČ vozidla, teda
jednu kartičku môže využívať viacej vozidiel.
Parkovacie kartičky sa NESMÚ KOPÍROVAŤ ani INAK ROZMNOŽOVAŤ. Je vydaný presne určený počet
parkovacích kartičiek, ktoré sú očíslované.
Poskytnutie kartičiek pre jednotlivé fakulty a Rektorátne pracoviská je bezplatné a časovo obmedzené
do ukončenia rekonštrukcie budovy na Moyzesovej ulici 11 poškodenej požiarom.

Vozidlám, ktoré budú na ulici Dr. Kostlivého parkovať bez označenia parkovacou kartičkou bude môcť
Mestská polícia v Košiciach nasadiť na vozidlo „papuču“ s následnou pokutou ako neoprávnené
parkovanie na danej ulici; resp. môžu vozidlo aj odtiahnuť.
V prípade ak niekto kto má parkovaciu kartičku nebude mať možnosť zaparkovania na vyhradených
parkovacích miestach pre UPJŠ v Košiciach z dôvodu, že tam bude stáť vozidlo bez označenia parkovacou
kartičkou môže kontaktovať Mestskú políciu na tel. čísle 159, ktorá v dohľadnej dobe zabezpečí nápravu.

V Košiciach, dňa 9.3.2017

Spracoval Maroš Kvitkovský
Vedúci prevádzkového úseku

