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

Žádost o vydání typu parkovací karty:
první karta

druhá a další karta s platností:

provedení opravy v kartě

duplikát karty

roční

pololetní

RZ : ..........................................
Pro výdej rezidentní karty musí žadatel předložit:
•
vyplněnou žádost,
•
doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, apod.),
•
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,
•
jedná-li se o žadatele, který nemá ve vymezené oblasti trvalý pobyt, avšak užívá tuto nemovitost k bydlení,
předloží k výše uvedeným dokladům také smluvní vztah k nemovitosti.
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. Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
Všechny údaje uvedené v žádosti o vydání rezidentní parkovací karty jsou 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.
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:
doklad totožnosti (občanský průkaz, pas, apod.)

nájemní smlouva na nemovitost

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

leasingová smlouva

písemná dohoda se zaměstnavatelem, o užívání služebního motorového vozidla k soukromým účelům
Předložené doklady budou po ověření vráceny žadateli.

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

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

Údaje zapracoval:

Kartu převzal:
dne, podpis

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

osoba s místem zaměstnání ve vymezené oblasti

Žádost o vydání typu parkovací karty:
první karta

druhá a další karta s platností:

provedení opravy v kartě

duplikát karty

roční

pololetní

RZ : ..........................................
Pro výdej abonentní karty musí žadatel předložit:
•
vyplněnou žádost,
•
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 – v případě podnikajícího subjektu,
•
osvědčení o registraci vozidla část 2 (velký technický průkaz) žadatele nebo leasingovou smlouvu k provozování
vozidla,
•
jedná-li se o zaměstnance, předloží k výše uvedeným dokladům také potvrzení zaměstnavatele se sídlem ve
vymezené oblasti o tom, že je u něj zaměstnán. Potvrzení, je součástí přílohy č. 5 tohoto nařízení, nesmí být
starší 30 dnů od data podání žádosti o vydání parkovací karty.
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. Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
Všechny údaje uvedené v žádosti o vydání abonentní parkovací karty jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely
vedení evidence žádostí o vydání abonentní 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.
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
potvrzení zaměstnavatele o pracovně-právním vztahu s žadatelem (druhá strana této žádosti)
Předložené doklady budou po ověření vráceny žadateli.

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

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

Údaje zapracoval:

Kartu převzal:

dne, podpis

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE O PRACOVNĚ-PRÁVNÍM VZTAHU S ŽADATELEM O PARKOVACÍ
KARTU (osoby s místem zaměstnání ve vymezené oblasti)
(příloha k žádosti o vydání parkovací karty pro osobu s místem zaměstnání ve vymezené oblasti v Kopřivnici, ne starší 30 dnů
před podáním samotné žádosti)

Žadatel o parkovací kartu ve vymezené oblasti Kopřivnice:
Jméno a příjmení …………………….................................................................................................................................................
dokládá tímto potvrzením skutkovou podstatu, že:
je ZAMĚSTNANCEM u zaměstnavatele, se sídlem ve vymezené oblasti dle nařízení č. ………
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

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PARKOVACÍ KARTY TAXISLUŽBY
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení / obchodní název.................................................................................................................................................
Místo podnikání, sídlo, provozovna:.................................................................................................................................................
osoba s místem podnikání v oblasti s rozšířenou působností města Kopřivnice
provozovatel vozidla
majitel vozidla

Žádost o vydání typu parkovací karty:
první karta

druhá a další karta s platností:

provedení opravy v kartě

duplikát karty

roční

pololetní

IČO:…………………………
Pro výdej parkovací karty taxislužby musí žadatel předložit:
•
vyplněnou žádost,
•
kopie platné koncese na provozování taxislužby (nebo výpis z evidence provozovatelů taxislužby),
•
osvědčení o registraci vozidla část 2 (velký technický průkaz) žadatele nebo leasingovou smlouvu
k provozování vozidla.
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v žádosti o vydání parkovací karty
taxislužby 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 parkovací
karty taxislužby, a to po celou dobu využívání této parkovací karty. Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány
dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
Všechny údaje uvedené v žádosti o vydání parkovací karty taxislužby jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely
vedení evidence žádostí o vydání parkovacích karet taxislužby, 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 parkovací kartu taxislužby nebo kdy subjektu údajů uplyne lhůta platnosti jemu vydané parkovací
karty taxislužby.
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:
kopie platné koncese na provozování taxislužby (nebo výpis z evidence provozovatelů taxislužby)
osvědčení o registraci vozidla část 2 (velký technický průkaz) žadatele
leasingová smlouva
Předložené doklady budou po ověření vráceny žadateli.

Evidenční číslo karty: ..................................
Údaje zapracoval:

Platnost karty do: ......................................
Kartu převzal:

dne, podpis

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PARKOVACÍCH KARTET PRO HOTEL TATRA
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení (provozovatel/ majitel hotelu TATRA, ul. Záhumenní 1161) …….................................................................
Zastupuje na základě plné moci......................................................................................................ze dne………………………….
Místo podnikání, sídlo:

Žádost o vydání parkovacích karet pro hotel TATRA pro oblast č. 1 a č. 2 v počtu: ………. Ks

IČO:………………………………………..
Pro výdej karty pro hotel TATRA musí žadatel předložit:
•
vyplněnou žádost,
•
plnou moc k zastupování majitele nemovitosti ve věci pořízení parkovacích karet pro hotel TATRA v
případě, že nebude žádat přímo majitel nemovitosti.
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v žádosti o vydání parkovací karty pro
hotel TATRA 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
parkovací karty pro hotel TATRA, a to po celou dobu využívání této parkovací karty. Všechny údaje jsou přesné a pravdivé a
jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
Všechny údaje uvedené v žádosti o vydání parkovací karty pro hotel TATRA jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro
účely vedení evidence žádostí o vydání parkovacích karet pro hotel TATRA, 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 parkovací kartu pro hotel TATRA nebo kdy subjektu údajů uplyne lhůta platnosti jemu
vydané parkovací karty pro hotel TATRA.
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:
plná moc k podání žádosti v zastoupení majitele nemovitosti
Předložené doklady budou po ověření vráceny žadateli.

Evidenční čísla karet:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Platnost karet do: ......................................
Údaje zapracoval:

Kartu/y převzal:
dne, podpis

