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ŽÁDOST O VRÁCENÍ PENĚZ  

Z MĚSTSKÉ KARTY 
 

Vážení uživatelé městské karty,  

z důvodu výměny parkovacích automatů v Ústí nad Orlicí již nebude možné platit 

parkovné Městskou kartou (MK). 

Vzhledem k této situaci je možné zažádat o vrácení částky, která je na MK, pokud byla MK 

využívána pouze k platbě na parkovacích automatech. Částku lze převést na jinou 

stávající MK nebo ji vrátit převodem na bankovní účet. 

Vracet bude možné pouze částku nabitou na kartě. Nikoli částku za zakoupení karty, ta je 

nevratná. 

Žádost je nutné podat nejdéle do 31. 3. 2022. 
 

Podmínky pro vrácení peněz z MK 

• V období od 1. 1. 2021 do 17. 9. 2021 proběhlo alespoň 7 plateb v parkovacích 

automatech z MK. 

• V případě, že byla MK nabita zaměstnavatelem v rámci zaměstnaneckého benefitu 

(fakturou nebo poukázkami) nebo pojišťovnou, tuto částku nelze vracet 

z daňových legislativních důvodů. Tento finanční obnos je určen pro sport, 

relaxaci a regeneraci a jeho použití na placení parkování je porušením daňového 

zákona. 

• Pokud budou všechny peníze z MK vráceny, bude MK vyřazena ze systému pro 

vstup do rekreačních zařízení. Lze ji dále využívat pro služby sběrného dvora, 

v případě, že není poškozena. 

• Vyplněnou žádost spolu s MK, případně i s MK, na kterou má být částka 

převedena, odevzdejte na Zákaznické centrum (Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí 

nad Orlicí) nebo na Krytý plavecký bazén (Polská 1360, 562 01 Ústí nad Orlicí). 

Do 7 pracovních dnů od podání žádosti vás budeme informovat, zda je možné vrácení 

částky. Poté vám bude začátkem následujícího měsíce odeslána částka na váš bankovní 

účet nebo převedena na jinou MK. 

http://www.bazenusti.cz/
https://www.google.com/maps/place/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%A1+1566,+562+01+%C3%9Ast%C3%AD+nad+Orlic%C3%AD/@49.9769995,16.3874299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470defb6a72a6af9:0xb042b2c3813b7a8d!8m2!3d49.9769995!4d16.3896186
https://www.google.com/maps/place/Kr%C3%A1lov%C3%A9hradeck%C3%A1+1566,+562+01+%C3%9Ast%C3%AD+nad+Orlic%C3%AD/@49.9769995,16.3874299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470defb6a72a6af9:0xb042b2c3813b7a8d!8m2!3d49.9769995!4d16.3896186
https://www.google.com/maps/place/TEPVOS,+spol.+s+r.o.+-+Kryt%C3%BD+plaveck%C3%BD+baz%C3%A9n/@49.9755367,16.4029259,19z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x470defc94d3055fd:0x3fb19d2f90c31201!2zUG9sc2vDoSAxMzYwLCA1NjIgMDEgw5pzdMOtIG5hZCBPcmxpY8Ot!3b1!8m2!3d49.9757359!4d16.4025609!3m4!1s0x0:0x75e24115446466cf!8m2!3d49.975621!4d16.4026731
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ŽÁDOST O VRÁCENÍ PENĚZ  

Z MĚSTSKÉ KARTY 
 

Jméno a příjmení majitele MK (příp. obchodní jméno): 

  

Jméno a příjmení žadatele:* 

 

Název firmy:** 

  

  

Adresa: 

Ulice:   Č.p.   

Obec:   PSČ:   

IČ:**   DIČ:**   

Číslo BÚ:   

  

Číslo MK:  

Zůstatek na MK k datu podání žádosti:  

  

Jméno a příjmení majitele MK (příp. obchodní jméno), na kterou má být částka převedena:*** 

 

Číslo MK, na kterou má být částka převedena:***  

  

Kontakt: 

Telefon:   E-mail:   

    

* vyplňte v případě, že se žadatel liší od majitele MK nebo v případě, že je MK registrována na obchodní 
jméno 

** vyplňte v případě vrácení částky zaměstnavateli 
*** vyplňte v případě, že chcete částku převést na jinou stávající MK 
 

Datum: 

Podpis žadatele: 
 

http://www.bazenusti.cz/

