Příloha č. 3

registrační razítko

Žádost o vydání parkovací karty na rok ………
pořadové číslo

Typ rezidentní parkovací karty:
X

Nepřenosná na 1 vozidlo

R1

Nepřenosná druhé vozidlo

R2

Nepřenosná na nad 65 let

R+

X

X

X

Typ abonentní parkovací karty:
X

X

X

X

X

X

X

Nepřenosná první vozidlo

A1

Nepřenosná druhé vozidlo

A2

Přenosná první vozidlo

AP1

Přenosná druhé vozidlo

AP2

Krátkodobá dvouhodinová nepřenosná

K2

Krátkodobá desetihodinová nepřenosná

K10

Krátkodobá náhradní

KN

Příjmení: ………………………………….....…….. Jméno: ………………..…………….. Titul: ………....
Datum narození: ……………..…………

Číslo OP: ………………………………..……..

Trvalé bydliště (ulice a č.p.): ……………………………………………………………..………………………
Kontakty: telefon ………………….………….

e-mail ………………………..…….………...…….….

Obchodní firma: ………………………………….....………………………..

IČ: ………...…………………

sídlo/místo podnikání: …..………....................................................................

DIČ: CZ………………...……

adresa provozovny (ulice a č.p.): …………………………………………….…………..………………………
Kontakty: telefon ………………….………….

e-mail ………………………..…….………...…….….
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Parkovací zóna:
X

ZÓNA 1

X

X

X

ZÓNA 2

Registrační značka vozidla(el): 1. ……………..……………..……..

2. ……………..……………..……..

Žadatel při podání žádosti o vydání parkovací karty předložil:
doklady o místě trvalého pobytu nebo doklad o vlastnictví nemovitosti
platný občanský průkaz

originál nebo ověřená kopie listu vlastnictví (ne starší 3 měsíců)

čestné prohlášení, že žadatel nemá možnost umístit vozidlo na svém vlastním pozemku, případně jiném pozemku ve
vymezených oblastech města Jindřichův Hradec

doklady právnické nebo fyzické osoby podnikající
platný občanský průkaz

originál nebo ověřená kopie výpisu z OR, ZL, ŽL (ne starší 3 měsíců)

čestné prohlášení, že žadatel nemá možnost umístit vozidlo na svém vlastním pozemku, případně jiném pozemku ve
vymezených oblastech města Jindřichův Hradec

doklady o právním vztahu k vozidlu
technický průkaz silničního motorového vozidla (žadatel = vlastník)
originál nebo ověřená kopie leasingové nebo úvěrové smlouvy uzavřené na žadatele
originál osvědčení o registraci vozidla a
originál dohody se zaměstnavatelem o svěření vozidla
(žadatel = zaměstnanec společnosti)

doklady pro vystavení náhradní parkovací karty (ztráta, odcizení, zničení karty, změna registrační značky
vozidla, výměna vozidla, odcizení vozidla atp.)
čestné prohlášení o dané skutečnosti nebo protokol sepsaný s Policií ČR

Ostatní doklady:

Prohlašuji, že požadované přílohy jsou stejné jako v předešlém období.

Prohlášení žadatele:
- beru na vědomí, že parkovací karta opravňuje jejího držitele k stání vozidla pouze v zóně, pro kterou byla vydána,
nezaručuje však nárok na parkovací místo. Při stání musí být dodržena ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů a „pravidla pro vydávání parkovacích karet v Jindřichově
Hradci“,
- beru na vědomí, že parkovací karta platí pouze pro vozidlo registrační značky, na které byla vystavena. V případě
parkovací karty přenosné platí pro vozidlo, ve kterém bude parkovací karta umístěna, musí být na karosérii označeno
obchodním jménem společnosti/podnikatele,
- veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
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- žadatel (je-li fyzickou osobou) resp. osoba zmocněná k vyřízení žádosti tímto výslovně uděluje zpracovateli Městu
Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II., 377 22 Jindřichův Hradec, IČ: 00246875 souhlas se zpracováním,
shromažďováním a uchováváním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a k účelům níže uvedeným.
Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován v rozsahu jména, příjmení, data narození, IČ, adresy trvalého
pobytu, adresy provozovny a spojení, uvedených v této žádosti či v přílohách k této žádosti.
Žadatel dále souhlasí se zpracováním a archivací jeho osobních údajů (manuálně či automatizovaným způsobem), a
to za účelem projednání této žádosti a k zjištění plnění práv a povinností vyplývajících z předmětu této žádosti, a to po
dobu, na kterou se parkovací karta vydává. Žadatel dále svým podpisem stvrzuje, že byl informován o zpracování
svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatele. Je-li žadatelem právnická osoba, potom souhlasí s
využíváním svých osobních údajů za podmínek a k účelům výše uvedeným poskytuje i fyzická osoba - statutární orgán
či člen statutárního orgánu této právnické osoby.

V …………………………..

dne ……………………..

Podpis: ……………………………..….

Záznam města J.Hradec:
Parkovací karta vydána na období:
Zaplaceno dne:

Kartu č. ……

………………..... ………………..... ……………….....

převzal (a): …………………………………………………………………………
Datum, příjmení a podpis
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Příloha č.4

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů
já
Příjmení: ………………………………….....……..Jméno: ………………..…………….. Titul: ………....
Datum narození: ……………..…………

Číslo OP: ………………………………..……..

Trvalé bydliště (ulice a č.p.): ……………………………………………………………..………………………

Obchodní firma: ………………………………….....………………………..

IČ: ………...…………………

sídlo/místo podnikání: …..………....................................................................

DIČ: CZ………………...……

adresa provozovny (ulice a č.p.): …………………………………………….…………..………………………

tímto čestně prohlašuji,

že jako žadatel o vydání parkovací karty :


nemám možnost umístit vozidlo na svém vlastním pozemku ( garáž apod.), případně jiném
vlastním pozemku ve vymezených zónách města Jindřichův Hradec, vztahujících se na vydání
parkovací karty.



nemám možnost umístit vozidlo v pronajaté garáži, případně jiném pronajatém pozemku ve
vymezených zónách města Jindřichův Hradec, vztahujících se na vydání parkovací karty.

Tento údaj jsem uvedl přesně a pravdivě.
Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem
z toho vyplývajícím právním následkům.
V ..................... dne ....................

..................................
podpis
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