NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE
č. 1/2021
kterým se vymezují oblasti města Kopřivnice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich
určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu

Rada města Kopřivnice usnesením č. 1837 přijatým na své 71. schůzi konané dne 8.6.2021 vydala na
základě § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1.
Předmět úpravy
(1)

Tímto nařízením se vymezují místní komunikace ve městě Kopřivnici nebo jejich určené úseky,
1)
které lze užít v souladu s cenovými předpisy
a) k stání silničního motorového vozidla ve městě na dobu časově omezenou,
b) k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je
vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo užívá nemovitost ve vymezené
oblasti za účelem bydlení na základě smluvního vztahu, nebo
c) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za
2)
účelem podnikání podle zvláštního předpisu , která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti města, a k stání silničního motorového vozidla provozovaného zaměstnancem této
právnické nebo fyzické osoby, nebo
d) k stání dalších motorových vozidel stanovených v tomto nařízení.

(2)

Tímto nařízením se rovněž stanovuje způsob placení ceny a způsob prokazování její úhrady.

(3)

Toto nařízení se vztahuje na stání vozidel kategorie L, M1 a N1 dle zvláštních předpisů, do
celkové hmotnosti 3,5 t a maximální délky 5 m a ve vymezené oblasti č. 2 také autobusů.
Čl. 2.
Vymezení a označení komunikací, určených úseků a oblastí

(1)

Místními komunikacemi nebo jejich úseky podle tohoto nařízení se rozumí místní komunikace
nebo jejich úseky uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení. Tyto místní komunikace nebo jejich
3)
určené úseky jsou označeny podle zvláštního právního předpisu.

(2)

Časové omezení stání včetně určení způsobu prokázání úhrady ceny je stanoveno v příloze
č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 3.
Placení sjednané ceny
(1)

Místní komunikace nebo jejich úseky lze užít k stání silničního motorového vozidla pouze za
sjednanou cenu, která musí být uhrazena po celou dobu stání vozidla.

(2)

Sjednanou cenu za stání silničního motorového vozidla lze uhradit prostřednictvím parkovacího
automatu (parkovací lístek) nebo osoby oprávněné k přijetí sjednané ceny nebo na Městském
úřadu Kopřivnice (parkovací karta).

Čl. 4.
Způsob prokazování úhrady sjednané ceny
(1)

1)

Úhrada sjednané ceny za stání silničních motorových vozidel osob uvedených v čl. 1 odst. 1.
písm. a) tohoto nařízení se prokazuje zakoupením parkovacího lístku.

zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
3)
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
2)

(2)

Úhrada sjednané ceny za stání silničních motorových vozidel osob uvedených v čl. 1 odst. 1
písm. b) až d) tohoto nařízení se prokazuje zakoupením parkovací karty. Jednotlivé kategorie
parkovacích karet jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto nařízení.

(3)

Parkovací karta je písemný doklad k prokázání úhrady sjednané ceny stání ve vymezené
oblasti opatřený ochranným prvkem. Parkovací karty jsou vydávány na Městském úřadě
Kopřivnice. Parkovací karty jsou vydávány na období kalendářního roku nebo na období
kalendářního pololetí, a to bez ohledu na den vydání parkovací karty.

(4)

Za silniční vozidla ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. d) tohoto nařízení se považují silniční motorová
vozidla provozovatelů taxislužby s místem podnikání na území obce s rozšířenou působností
Kopřivnice provozovaná za účelem taxislužby a dále silniční motorová vozidla
provozovatele/majitele hotelu TATRA v Kopřivnici na ulici Záhumenní 1161 a jeho klientů.

(5)

Parkovací lístek nebo parkovací karta musí být po celou dobu stání silničního motorového
vozidla umístěny na viditelném místě za čelním sklem vozidla, lícní stranou směrem ven tak,
aby byly veškeré údaje uvedené na tomto dokladu čitelné z vnějšku vozidla. Řidič motocyklu
uschová parkovací lístek nebo parkovací kartu u sebe a předloží jej kontrolnímu orgánu na jeho
vyzvání.

(6)

Je zakázáno umisťovat za předním sklem vozidla předměty způsobilé vyvolat nebezpečí
záměny tohoto předmětu s parkovacím lístkem nebo parkovací kartou nebo klamný dojem o
vlastnostech nebo údajích parkovacího lístku nebo parkovací karty.

(7)

Osoba prokazující úhradu sjednané ceny prostřednictvím parkovací karty není povinna uhradit
sjednanou cenu prostřednictvím parkovacího lístku.

(8)

Zaplacením ceny sjednané za poskytnutí parkovací karty nevzniká tomu, komu byla parkovací
karta vydána, nárok na parkovací místo.

Čl. 5.
Kontrola a sankce
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Městská policie Kopřivnice. Porušení povinností
vyplývajících z tohoto nařízení města může naplnit skutkovou podstatu přestupku a může být
4)
postihováno podle zvláštního právního předpisu.

Čl. 6.
Výjimky z povinnosti uhradit cenu za stání
(1)

Úhrada sjednané ceny stání na místních komunikacích se nevztahuje na silniční motorová
vozidla:
a) s právem přednostní jízdy při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností,
b) jejichž provozovatelem je město Kopřivnice nebo příspěvkové organizace zřízené městem
Kopřivnice,
c) viditelně označená znakem O1, a to pouze na místech, označených dopravní značkou IP 12
„Vyhrazené parkoviště pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce
pohybově postiženou“,
d) viditelně označená jako vozidla provozovaná obcemi nebo městy náležejícími do správního
obvodu obce s rozšířenou působnosti Kopřivnice při plnění úkolů veřejné správy,
e) elektrovozidla s registrační značkou začínající písmeny EL,
f) zásobování provozoven fyzických či právnických osob se sídlem nebo provozovnou ve
vymezených oblastech č. 1, 2 a 3, a to po dobu nezbytně nutnou pro účely zásobování.

(2)

4)

V případě nutnosti stání silničního motorového vozidla ve vymezené oblasti z důvodů
stavebních a údržbářských prací nebo v případě jiných mimořádných skutečností jsou
podmínky stání řešeny individuálně, a to odborem rozvoje města.

zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 7.
Závěrečná ustanovení
(1)

Úpravou obsaženou v tomto nařízení není dotčena úprava plateb za užívání veřejného
prostranství při vyhrazení trvalého parkovacího místa ani příslušná ustanovení o vozidlech
3)
speciálně označených dle zvláštního právního předpisu.

(2)

Provozovatelem celého systému placeného stání je město Kopřivnice, které může prodej
parkovacích karet, správu parkovišť a parkovacích automatů zajistit prostřednictvím právnické
nebo fyzické osoby.

Čl. 8.
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2021.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Vymezení oblastí a časové omezení
Příloha č. 2 – Parkovací karty

....................................

....................................

Ing. Miroslav Kopečný

Mgr. Dušan Krompolc

starosta

místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 – vymezení oblastí a časové omezení
Vymezení oblastí města Kopřivnice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky
užít za cenu sjednanou a stanovení doby stání

Vymezená
oblast

OBLAST
č. 1

OBLAST
č. 2

Název
komunikace

Parkoviště u
supermarketu
Albert

Upřesnění umístění

Parkoviště nacházející
se vedle supermarketu
Albert (ul. Záhumenní
351/3b)
a
ulice
Záhumenní

Parkoviště u
supermarketu
Albert

Parkoviště nacházející
se před hotelem TATRA
(ul. Záhumenní 1161)

Ulice kpt.
Nálepky

V celém rozsahu ulice
mimo zásobovací trakt
objektů č.p. 1076 a
1150

Ulice
Sokolovská

Ulice
Dukelská
OBLAST
č. 3

Kpt. Jaroše

Způsob prokázání úhrady
sjednané ceny stání
Parkovací lístek

Parkovací lístek
Po – Ne: 7-17 hod.

Rezidentní parkovací karta,
abonentní parkovací karta
nebo parkovací karta pro
hotel TATRA

Parkovací karty
Po – Ne: 0-24 hod.

Parkovací lístek

Parkovací lístek
Po – Ne: 7-17 hod.

Parkovací karta pro hotel
TATRA nebo parkovací karta
taxislužby

Parkovací karty
Po – Ne: 0-24 hod.

Parkovací karty
Po – Ne: 0-24 hod.

V celém rozsahu

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

Pouze parkovací plochy
u budovy č.p. 395 Finanční úřad (přístup
z ulice Dukelská)

Časové omezení
stání

Rezidentní parkovací karta
nebo abonentní parkovací
karta
Parkovací karty
Po – Čt: 18:00 5:30
Pá 15:00 až Po
5:30
Mimo tyto časy
parkoviště
vyhrazeno pro
návštěvníky a
zaměstnance
Finančního úřadu

Grafické vymezení oblastí č. 1, 2 a 3 zahrnující všechny vymezené místní komunikace pro parkování
a odstavování vozidel a vymezení hranice oblasti s možností vydání parkovací karty

Legenda
:
Vymezení oblastí 1,2 a 3 s možností odstavování vozidel prostřednictvím
Parkovacího lístku nebo Parkovací karty dle přílohy č. 1
Vymezení oblasti s nárokem na vydání parkovacích karet oprávněným
osobám dle Přílohy č. 3

Příloha č. 2 – Parkovací karty

Označení

Určeno pro

Poznámka

Rezidentní parkovací
karta

Silniční motorové vozidlo fyzické osoby, která
má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem
nemovitosti ve vymezené oblasti města, nebo
užívá nemovitost ve vymezené oblasti za
účelem bydlení na základě smluvního vztahu.

Každá karta je vydána na RZ
vozidla a je nepřenositelná.

Abonentní parkovací
karta

Silniční motorové vozidlo právnické nebo
fyzické osoby, která má sídlo nebo provozovnu
ve vymezené oblasti města, nebo silniční
motorové vozidlo zaměstnance této právnické
nebo fyzické osoby.

Každá karta je vydána na RZ
vozidla a je nepřenositelná.

Silniční motorová vozidla majitelů licence
(koncese) na provozování taxislužby s místem
podnikání v ORP Kopřivnice, provozovaná za
účelem taxislužby.

Každá karta je vydána na IČ
provozovatele.
Karta není vázaná na konkrétní
RZ vozidla a je přenositelná
v rámci vozidel provozovatele,
kterému byla vydána.
Každá vydaná karta nese své
číselné označení.

Silniční motorová vozidla provozovatele/majitele
objektu hotelu TATRA a klientů hotelu TATRA.

Karta není vázaná na konkrétní
RZ vozidla a je přenositelná.
Každá vydaná karta nese své
číselné označení.

Parkovací karta
taxislužby

Parkovací karta pro
hotel TATRA, ul.
Záhumenní 1161

Nezbytné formuláře k vydání jednotlivých typů parkovacích karet s uvedením všech potřebných
náležitostí se nachází na webových stránkách města v sekci "formuláře".

Grafická podoba parkovacích karet

Ceník parkování ve vymezených oblastech města Kopřivnice
Rada města Kopřivnice usnesením č. 1837 přijatým na své 71. schůzi konané dne 8. 6. 2021 vydala
na základě § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nařízení, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich
určené úseky, které lze užít ke stání silničních motorových vozidel specifikovaných v nařízení pouze
za sjednanou cenu, a stanovuje způsob prokázání úhrady sjednané ceny.
Tímto ceníkem se stanovuje cena za užívání místních komunikací k stání silničních motorových
vozidel dle nařízení města Kopřivnice č. 1/2021.
Cena parkovacího lístku
Vymezená
oblast
OBLAST
č. 1

OBLAST
č. 2

OBLAST
č. 3

Sjednaná cena vč. DPH za stání silničního motorového vozidla ve smyslu čl. 1 odst. (1) písm. a)
nařízení
5,-Kč za první hodinu
10,-Kč za každou další hodinu
5,-Kč za první hodinu
10,-Kč za každou další hodinu
autobus 50,-Kč za hodinu
Určeno pouze pro držitele rezidentních a abonentních karet

Cena parkovacích karet

Označení

Cena vč. DPH
První karta
- roční 100 Kč

Rezidentní parkovací
karta

Abonentní parkovací
karta

Parkovací karta
taxislužby

Parkovací karta pro
hotel TATRA, ul.
Záhumenní 1161

Poznámka
Každá karta je vydána na RZ vozidla a je
nepřenositelná.

Druhá a každá další karta
- roční 2000 Kč
- pololetní 1000 Kč
První a další karta
- roční 2000 Kč
- pololetní 1000 Kč

Každá karta je vydána na RZ vozidla a je
nepřenositelná.

První a další karta
- roční 5000 Kč
- pololetní 2500 Kč

Každá karta je vydána na IČ provozovatele.
Karta není vázaná na konkrétní RZ vozidla a je
přenositelná v rámci vozidel provozovatele, kterému
byla vydána.
Každá vydaná karta nese své číselné označení.

První a další karta
- roční 5000 Kč
- pololetní 2500 Kč

Karta není vázaná na konkrétní RZ vozidla a je
přenositelná.
Každá vydaná karta nese své číselné označení.

V případě ztráty, poškození nebo zničení karty bude oprávněné osobě vydán duplikát parkovací karty.
Vydání duplikátu parkovací karty je zpoplatněno částkou 200,- Kč.
V případě provedení změny údajů v kartě, je tato oprava zdarma.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ REZIDENTNÍ
REZIDENTNÍ PARKOVACÍ KARTY
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
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
ZAMĚSTNAVATELE O PRACOVNĚPRACOVNĚ-PRÁVNÍM VZTAHU S ŽADATELEM
ŽADATELEM O PARKOVACÍ
KARTU (osoby s místem zaměstnání ve vymezené oblasti)
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
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

