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Tisková zpráva 
 

 

Bezhotovostní parkování si řidiči rychle oblíbili 
 
 

 
Skokově přibývá motoristů využívajících pro placení parkovného chytrý telefon nebo tablet.  Denně jich 
je aktuálně kolem 25.  Celkově se do platebního portálu zaregistrovalo od začátku provozu zhruba 300 
uživatelů. Informoval o tom náměstek primátora Tomáš Kysela s tím, že magistrát předpokládal, že 
novinka osloví zpočátku kolem 15 uživatelů denně. „Rostoucí zájem nás těší,“ konstatuje Kysela a 
dodává:  „žádné technické problémy nebo negativní zpětná vazba nejsou.“ 
 
Nový způsob placení parkování funguje v Liberci od 1. března. Současně s ním mohou řidiči využít i 
zákaznickou linku. Doplňkové informace k novému systému si tam denně vyžádá zhruba deset lidí. 
Ujišťují se, že cena za parkovné je stejná, jako při placení v hotovosti mincemi, a že nemusí hradit ještě 
další poplatky za provedené platby, protože ty přecházejí na provozovatele. Dotazy směřují i k tomu, jak 
si registraci připravit z pohodlí domova, ale parkovné přitom nehradit. „To je snadné. Vynechá se 
poslední krok ´Zaplať kartou´, a data zůstanou v telefonu uložená,“ vysvětluje Michal Buzek z městské 
společnosti Elset, jež  linku provozuje. 

Řidiči, kteří chtějí aplikaci využít, se musí zaregistrovat na www.parking.liberec.cz. Každý uživatel si může 
zaevidovat až tři registrační značky a stejně tolik běžných platebních karet.  Řidičům systém dovoluje 
prodloužit si parkování, aniž by se museli vracet k autu.„Poté, co si založí účet, nezadávají už nikdy místo 
parkování. To za ně provede GPS v jejich telefonu automaticky,“ připomíná náměstek.  

Liberec patří k prvním městům v Česku, kde lze za parkování platit platební kartou. V budoucnu tak bude 
možné hradit i další služby města, třeba poplatky za odpady nebo psy. Ve městě je celkem 52 placených 
parkovacích ploch s 2231 místy, z toho zhruba 40 procent tvoří místa pro rezidenty. Tržby z městských 
parkovišť za rok 2014 činily 15,6 milionu korun, to je asi o desetinu méně než rok předtím. Stání na 
placených parkovištích přijde v Liberci podle typu zóny od pěti do 30 korun za hodinu.  

  

 

 

 

 

 

http://www.parking.liberec.cz/


 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora  

statutární město Liberec  
Magistrát města Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 
   
mobil: +420 778 760 927 
tel.: +420 485 243 182 
e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 
web: www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 
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