Pravidla pro vydávání parkovacích karet ve městě Kopřivnici
Rada města Kopřivnice se na své schůzi dne 19.8.2014 usnesla vydat tato pravidla.
Čl. 1
Vymezená oblast města Kopřivnice
(1) Vymezenou oblastí města Kopřivnice je oblast popsána a znázorněna v příloze č. 1
těchto pravidel.
(2) V této oblasti je možno využít parkování na parkovištích s parkovacím kotoučem.
(3) Pro parkování na těchto parkovištích je dále možno použít rezidentní nebo abonentní
parkovací kartu. Parkování s rezidentní nebo abonentní parkovací kartou není časově
omezeno.
Čl. 2
Parkoviště s parkovacím kotoučem
(1) Parkoviště jsou označena dopravní značkou IP 13b (parkoviště s parkovacím
kotoučem) s dodatkovou tabulkou, která informuje o provozní době a maximální době
parkování nebo zónovou značkou IP 25a, která výše uvedenou dopravní značku
včetně dodatkové tabulky obsahuje.
(2) V rámci provozní doby parkoviště je řidič povinen ihned po zaparkování nastavit na
parkovacím kotouči dobu příjezdu a v průběhu doby parkování nesmí s kotoučem již
nijak manipulovat.
(3) Parkovací kotouč je řidič povinen viditelně umístit ve vozidle tak, aby umožnil vizuální
kontrolu všech údajů na parkovacím kotouči.
(4) Mimo provozní dobu, vyznačenou na dodatkových tabulkách, je parkování na těchto
parkovištích bez omezení.
Čl. 3
Provozní doby a maximální doby parkování
(1) Ulice Sokolovská, Dukelská a kpt. Nálepky:
•

parkování s parkovacím kotoučem na dobu maximálně 3 hodiny.

(2) Parkoviště u supermarketu Albert:
•

parkování s parkovacím kotoučem na dobu maximálně 3 hodiny.

(3) Provozní doba stanovená pro povinné použití parkovacího kotouče ve vymezené
oblasti:
•

pondělí až pátek od 7:00 hod. do 18:00 hod.
Čl. 4
Rezidentní a abonentní parkování

Parkoviště ve vymezené oblasti města Kopřivnice jsou označena dodatkovou tabulkou
E 13 „Rezidenti a abonenti s kartou Městského úřadu Kopřivnice bez omezení“. Řidič je
povinen ihned po zaparkování rezidentní nebo abonentní parkovací kartu (viz příloha č. 4)
umístit ve vozidle způsobem uvedeným ve čl. 2 těchto pravidel.

(1) Rezidentní parkování
a) V oblastech uvedených v čl. 3 těchto pravidel je povoleno stání vozidel
provozovaných pouze fyzickými osobami, které mají místo trvalého pobytu nebo
jsou vlastníky nemovitosti ve vymezené oblasti (rezidenti), a kteří jsou držiteli
rezidentní karty.
b) Pro výdej rezidentní karty musí žadatel předložit:
•

vyplněnou žádost dle přílohy č. 2 těchto pravidel,

•

občanský průkaz,

•

osvědčení o registraci vozidla část 2 (velký technický průkaz) žadatele nebo
leasingovou smlouvu k provozování vozidla nebo písemnou dohodu se
zaměstnavatelem o užívání služebního motorového vozidla k soukromým
účelům. Provozuje-li žadatel vozidlo, které nevlastní, předloží k výše uvedeným
dokladům také čestné prohlášení majitele vozidla o tom, že žadatel toto vozidlo
skutečně provozuje. Čestné prohlášení (viz příloha č. 5 těchto pravidel) nesmí
být starší 14 dnů od data podání žádosti o parkovací kartu.

•

jedná-li se o žadatele, který nemá ve vymezené oblasti trvalý pobyt, avšak má v
této oblasti v nájmu nemovitost, předloží k výše uvedeným dokladům také
čestné prohlášení majitele nemovitosti o tom, že tuto užívá nebo ji má v nájmu.
Čestné prohlášení (viz příloha č. 5 těchto pravidel) nesmí být starší 14 dnů od
data podání žádosti o parkovací kartu.

c) Každému žadateli mohou být vydány maximálně dvě parkovací karty, vázané
nepřenosně ke konkrétnímu technicky způsobilému vozidlu.
(2) Abonentní parkování
a) V oblastech uvedených v čl. 3 těchto pravidel je povoleno stání vozidel
provozovaných pouze fyzickými či právnickými osobami za účelem podnikání podle
zvláštních předpisů1), které mají sídlo, provozovnu nebo místo podnikání ve
vymezené oblasti (abonenti), a které jsou držiteli abonentní karty. Abonentní karta
může být také vydána zaměstnanci, který pracuje ve vymezené oblasti.
b) Pro výdej abonentní karty musí žadatel předložit:
•

vyplněnou žádost dle přílohy č. 3 těchto pravidel,

•

živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, případně vyrozumění o
zápisu provozovny do živnostenského rejstříku či jiný doklad o existenci sídla,
místa podnikání nebo provozovny ve vymezené oblasti města,

•

osvědčení o registraci vozidla část 2 (velký technický průkaz) žadatele nebo
leasingovou smlouvu k provozování vozidla. Provozuje-li žadatel vozidlo, které
nevlastní, předloží k výše uvedeným dokladům také čestné prohlášení majitele
vozidla o tom, že žadatel toto vozidlo skutečně provozuje. Čestné prohlášení
(viz příloha č. 5 těchto pravidel) nesmí být starší 14 dnů od data podání žádosti
o parkovací kartu.

•

jedná-li se o zaměstnance, předloží k výše uvedeným dokladům také čestné
prohlášení zaměstnavatele se sídlem ve vymezené oblasti o tom, že je u něj
zaměstnán. Čestné prohlášení (viz příloha č. 5 těchto pravidel) nesmí být starší
14 dnů od data podání žádosti o parkovací kartu.

c) Každému žadateli může být vydáno více parkovacích karet, a to jako karty vázané
nepřenosně ke konkrétnímu technicky způsobilému vozidlu.
______________________________________________________________________________________
1)
např. zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 5
Ceny a časová platnost karet pro rezidentní parkování
Pořadí karty pro
rezidentní
parkování

Varianta karty
pro rezidentní
parkování

Platnost

1. karta

VAR.R1_12

12 měsíců

2. karta

VAR. R2_12

12 měsíců

VAR. R2_06a

6 měsíců

VAR. R2_06b

6 měsíců

VAR. R3_03a

3 měsíce

VAR. R3_03b

3 měsíce

VAR R3_03c

3 měsíce

VAR R3_03d

3 měsíce

Časové omezení

Cena karty

Od 1.1. do 31.12.

0 Kč

daného kalend. roku

Od 1.1. do 31.12.
daného kalend. roku

Od 1.1 do 30.6.
daného kalend. roku

Od 1.7 do 31.12.
daného kalend. roku

2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

Od 1.1 do 31.03.

500 Kč

daného kalend. roku

Od 1.4 do 30.06.

500 Kč

daného kalend. roku

Od 1.7 do 30.09.

500 Kč

daného kalend. roku

Od 1.10 do 31.12.

500 Kč

daného kalend. roku

Čl. 6
Ceny a časová platnost karet pro abonentního parkování
Pořadí karty pro
abonentní
parkování

Varianta karty
pro abonentní
parkování

Platnost

1. karta

VAR. A1_12

12 měsíců

2 a další karta

VAR. A2_12

12 měsíců

VAR. A2_06a

6 měsíců

VAR. A2_06b

6 měsíců

VAR. A3_03a

3 měsíce

VAR. A3_03b

3 měsíce

VAR A3_03c

3 měsíce

VAR A3_03d

3 měsíce

Časové omezení

Od 1.1. do 31.12.
daného kalend. roku

Od 1.1. do 31.12.
daného kalend. roku

Od 1.1 do 30.6.
daného kalend. roku

Od 1.7 do 31.12.
daného kalend. roku

Od 1.1 do 31.03.
daného kalend. roku

Od 1.4 do 30.06.
daného kalend. roku

Od 1.7 do 30.09.
daného kalend. roku

Od 1.10 do 31.12.
daného kalend. roku

Cena karty

0 Kč

2 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč

Čl. 7
Společná ustanovení pro rezidentní a abonentní parkování
(1) Provedení opravy údajů na parkovací kartě: 50,- Kč/ks.
(2) Vystavení duplikátu parkovací karty v případě prokázání odcizení: 0,- Kč/ks.
(3) Vystavení duplikátu parkovací karty v případě ztráty nebo bez prokázání odcizení:
100,- Kč/ks.
(4) Parkovací karta nesmí být jakkoliv pozměňována nebo padělána, jinak je neplatná.
(5) Místem pro podání žádosti o parkovací kartu a zároveň místem výdeje parkovacích
karet je pracoviště informací Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163/12.
(6) Žádost o vydání parkovací karty je možné podat nejdříve jeden kalendářní měsíc před
počátkem její platnosti.

Čl. 8
Účinnost
Tato pravidla nabývají účinnosti ke dni k 7.10.2014.

Příloha č. 1

Vymezení oblasti města Kopřivnice:
a) pro použití parkovacích karet a parkování na parkovací kotouč na vyznačených stáních
b) uplatnění nároku rezidentů a abonentů pro vydání parkovací karty
Vymezená oblast

Název komunikace

Upřesnění umístění

Parkoviště u supermarketu Albert

Východní část parkoviště u ulice
Záhumenní se samostatným vjezdem.

Ulice kpt. Nálepky

V celém rozsahu ulice. Do vymezené
oblasti jsou dále zahrnuty objekty č.p. 1076
(ul. kpt. Jaroše) a č.p.1150 mimo
zásobovací trakt těchto objektů.

Ulice Dukelská

V celém rozsahu ulice. Do vymezené oblasti
je dále zahrnut objekt
č.p. 1074
(ul. Štefánikova) mimo zásobovací trakt toho
objektu a objekt č.p. 395 (Kpt.Jaroše).

Ulice Sokolovská

V celém rozsahu.

VYMEZENÁ
OBLAST č. 1

Příloha č. 2

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REZIDENTNÍ PARKOVACÍ KARTY
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení :............................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:...................................................................................................................................................................
osoba s trvalým pobytem ve vymezené oblasti

majitel vozidla

majitel nemovitosti ve vymezené oblasti *

provozovatel vozidla

nájemce nemovitosti

uživatel služebního motorového vozidla k soukromým účelům

* ověří pracovník přijímající žádost nahlédnutím do veřejně přístupné databáze katastrálního úřadu
Žádost o vydání typu parkovací karty:
pololetní

čtvrtletní

první karta

druhá karta s platností:

roční

provedení opravy v kartě

duplikát karty při :

ztrátě karty s prokázáním odcizení
ztrátě karty bez prokázáním odcizení

RZ : ..........................................
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v žádosti o vydání rezidentní parkovací karty
správcem Město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 00298077 (příp. jeho
zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v žádosti o vydání rezidentní parkovací karty,
a to po celou dobu využívání této parkovací karty. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona jsou všechny údaje uvedené v žádosti o vydání rezidentní parkovací karty shromažďovány a zpracovávány
výhradně pro účely vedení evidence žádostí o vydání rezidentních parkovacích karet, vyrozumívání žadatelů formou SMS zpráv o
připravenosti karty k jejímu vyzvednutí, evidence vydání a vrácení těchto karet a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně vrátí
správci nepotřebnou jemu vydanou rezidentní parkovací kartu nebo kdy subjektu údajů uplyne lhůta platnosti jemu vydané rezidentní
parkovací karty.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze
v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
V případě, že chce být žadatel vyrozuměn SMS zprávou o tom, že je jeho karta připravena k převzetí, uvede zde své mobilní telefonní
číslo: ……………………….

V Kopřivnici dne……..…....…….
……………………………………………….
podpis
-------------------------------------- --------nevyplňujte - vyplní pracovník přijímající žádost ---------------------------------------------------------------Předložené doklady:
občanský průkaz (doklad o trvalém pobytu ve vymezené oblasti)

čestné prohlášení majitele nemovitosti

osvědčení o registraci vozidla část 2 (velký technický průkaz) žadatele

čestné prohlášení majitele vozidla

leasingová smlouva

písemná dohoda se zaměstnavatelem, o užívání služebního motorového vozidla k soukromým účelům

Evidenční číslo karty: ..................................

Platnost karty do: ......................................

Údaje zapracoval:

Kartu převzal: ..............................................
dne, podpis

Příloha č. 3

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ABONENTNÍ PARKOVACÍ KARTY
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení / obchodní název.................................................................................................................................................
Místo podnikání, sídlo, provozovna:.................................................................................................................................................
osoba s místem podnikání ve vymezené oblasti

majitel vozidla

osoba s provozovnou ve vymezené oblasti

provozovatel vozidla

osoba se sídlem ve vymezené oblasti

zaměstnanec

Žádost o vydání typu parkovací karty:
pololetní

čtvrtletní

první karta

druhá karta s platností:

roční

provedení opravy v kartě

duplikát karty při :

ztrátě karty s prokázáním odcizení
ztrátě karty bez prokázáním odcizení

RZ : ..........................................
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v žádosti o vydání abonentní parkovací karty
správcem Město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 00298077 (příp. jeho
zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v žádosti o vydání abonentní parkovací karty,
a to po celou dobu využívání této parkovací karty. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona jsou všechny údaje uvedené v žádosti o vydání abonentní parkovací karty shromažďovány a zpracovávány
výhradně pro účely vedení evidence žádostí o vydání abonentních parkovacích karet, vyrozumívání žadatelů formou SMS zpráv o
připravenosti karty k jejímu vyzvednutí, evidence vydání a vrácení těchto karet a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně vrátí
správci nepotřebnou jemu vydanou abonentní parkovací kartu nebo kdy subjektu údajů uplyne lhůta platnosti jemu vydané abonentní
parkovací karty.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze
v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
V případě, že chce být žadatel vyrozuměn SMS zprávou o tom, že je jeho karta připravena k převzetí, uvede zde své mobilní telefonní
číslo: ……………………….

V Kopřivnici dne……..…....…….
……………………………………………….
podpis
-------------------------------------- --------nevyplňujte - vyplní pracovník přijímající žádost ---------------------------------------------------------------Předložené doklady:
živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, případně vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku či jiný
doklad o existenci sídla, místa podnikání nebo provozovny ve vymezené oblasti města
osvědčení o registraci vozidla část 2 (velký technický průkaz) žadatele
leasingová smlouva

čestné prohlášení zaměstnavatele

čestné prohlášení majitele vozidla

Evidenční číslo karty: ..................................

Platnost karty do: ......................................

Údaje zapracoval:

Kartu převzal: ..............................................
dne, podpis

Příloha č. 4

Grafické vzory parkovacích karet:

1
Oblast 1 - ul. kpt. Nálepky, ul. Dukelská, ul. Sokolovská

12
J4B2345

2014
0001

1
Oblast 1 - ul. kpt. Nálepky, ul. Dukelská, ul. Sokolovská

12
J4B2345

2014
0001

Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
VE PROSPĚCH ŽADATELE O PARKOVACÍ KARTU V KOPŘIVNICI
(příloha k žádosti o vydání parkovací karty ve vymezené oblasti v Kopřivnici, ne starší 14 dnů před podáním samotné žádosti)

Žadatel o parkovací kartu ve vymezené oblasti Kopřivnice:
Jméno a příjmení / obchodní název.................................................................................................................................................
Bydliště ve vymezené oblasti:.........................................................................................................................................................,
dokládá tímto čestným prohlášením skutkovou podstatu, že:

a) je ZAMĚSTNANCEM u zaměstnavatele, se sídlem ve vymezené oblasti dle pravidel pro výdej parkovacích karet v Kopřivnici:
Jméno a příjmení / obchodní název zaměstnavatele ...............................................................................................
Místo podnikání, sídlo, provozovna zaměstnavatele................................................................................................,
Zaměstnavatel prohlašuje svým podpisem, že výše jmenovaný žadatel o parkovací kartu je k datu ……………….…... zaměstnancem
s platnou pracovní smlouvou a nemá námitek s vydáním parkovací karty žadateli ve vymezené oblasti.
…………………….

…………………………

datum

Jméno a příjmení

………………………………
Podpis zaměstnavatele

nebo

b) je PROVOZOVATELEM SVĚŘENÉHO VOZIDLA, evidované pod registrační značkou …………………………………….. Vlastník
tohoto vozidla:
Jméno a příjmení / obchodní název…………………................................................................................................
Adresa / Místo podnikání.........................................................................................................................................,
prohlašuje svým podpisem, že vozidlo svěřil žadateli do řádného užívání a nemá námitek s vydáním parkovací karty žadateli k vozidlu
s výše uvedenou registrační značkou ve vymezené oblasti Kopřivnice.
…………………….

…………………………

datum

Jméno a příjmení

………………………………
Podpis vlastníka vozidla

nebo

c) je UŽIVATELEM SVĚŘENÉ NEMOVITOSTI / BYTU, na adrese …………………………………………………………………….
Oprávněný vlastník (vlastníci) této nemovitosti / tohoto bytu:
Jméno a příjmení / obchodní název…………………................................................................................................
Adresa / Místo podnikání.........................................................................................................................................,
prohlašuje (prohlašují) svým podpisem, že nemovitost/byt na výše uvedené adrese svěřil/li žadateli do řádného užívání a nemá (nemají)
námitek s vydáním parkovací karty žadateli.
…………………….
datum

…………………………
Jméno a příjmení

…………………………………………………..
podpis oprávněného vlastníka/vlastníků
nemovitosti / bytu

