
           

 

 

Ettelbruck, dia 15 de fevereiro de 2021 
 

 

Aviso público sobre a abertura do novo 
estacionamento coberto « Parkhaus am Däich »  
 
Senhora,  
Senhor, 
 
O novo parque de estacionamento coberto no “Däich” abrirá as suas portas no 
início do mês de abril de 2021. Trata-se de um estacionamento aberto ao público, 
no entanto, o último piso (Niveau 4) será exclusivamente reservado a parcelas 
destinadas à locação permanente mediante pagamento de uma renda mensal e 
de acordo com os critérios de atribuição que constam no verso. 
 
Se estiver interessado nesta oferta, por favor preencha o formulário anexo e 
devolva-o até dia 15 de março de 2021. O mesmo pode ser consultado e 
preenchido online, respetivamente encontrará informações suplementares em: 
 

https://ettelbruck.lu/citoyen/actualites/ 
 
O Presidente da Câmara e os Vereadores irão então, durante o mês de abril, 
atribuir as parcelas em função das disponibilidades. Se você for selecionado como 
usuário de um espaço reservado, um contrato de arrendamento ser-lhe-á enviado 
para assinatura.  
 
Entretanto, por favor aceite, Senhora, Senhora, os nossos melhores cumprimentos 

Em nome do Executivo : 
 

O Presidente da Câmara,  O Secretário, 

 
 

Jean-Paul SCHAAF  André NICOLAY 
 

 
Eine Übersetzung in deutscher Sprache finden Sie unter: https://ettelbruck.lu/citoyen/actualites/ 

oder erhalten Sie auf Anfrage am Empfang der Gemeindeverwaltung Ettelbrück. 

 

Une traduction en langue française se trouve sous: https://ettelbruck.lu/citoyen/actualites/ 

ou peut être demandée à la réception de l’administration communale de la Ville d’Ettelbruck. 
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As parcelas destinadas à locação permanente serão atribuídas de acordo com os seguintes 
critérios de atribuição: 
Prioridade 1 : Viaturas dos residentes com domicílio numa das seguintes ruas de Ettelbruck : 
 

 Rue de l’Arcade 

 An der Baach 

 Rue de Bastogne 

 Rue um Boeschel 

 Chemin du Camping 

 Rue des Chariots 

 Rue de la Colline 

 Rue du Commerce 

 Rue du Coude 

 Rue des Escaliers 

 Rue de Feulen 

 Impasses rue de Feulen 

 Grand-rue 

 Rue Grande-Duchesse Joséphine Charlotte 

 Grondwee 

 Rue Guillaume 

 Place de la Libération 

 Place Marie-Adélaïde 

 Rue Michel Weber 

 Rue Neuve 

 Cité des Vergers 

 

Prioridade 2 :  Viaturas dos residentes com domicílio nas restantes ruas de Ettelbruck, 
Grentzingen e Warken 
 
Prioridade 3 :  Viaturas de empresas ou de serviço  fornecidos aos residentes pela entidade 
empregadora 
 
Priorité 4 : Viaturas de não residentes  que trabalham para a Câmara de Ettelbruck  
 
É possível atribuir um máximo de duas parcelas por habitação. 
 
 

 


