POKYNY
k vyplnění žádosti o vydání abonentního parkovacího oprávnění
pro parkovací zóny v Českých Budějovicích
V žádosti se vyplňují pouze řádky s bílým podkladem (řádky barevným podkladem jsou pouze pro pověřené osoby správce).
Všechny údaje vyplňujte čitelně hůlkovým písmem.
V případě, že žadatel o parkovací oprávnění předkládá doklad v cizím jazyce (např. technický průkaz vozidla registrovaného
v zahraničí) musí doložit jeho úředně ověřený překlad do češtiny (neplatí pro slovenštinu).

Záhlaví:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Žadatel vyplní RZ vozidla a údaje o společnosti, kontakt
Žadatel vyplní údaje o sídle společnosti
Žadatel vyplní údaje o provozovně pouze tehdy, pokud provozovna leží v parkovací zóně a sídlo nikoli
Žadatel zvolí jednu z možných dob platnosti a tu viditelně zakroužkuje
Datum vydání parkovacího oprávnění je obecně platné vždy ihned po schválení žádosti. V případě požadavku na
pozdější datum, žadatel vyplní požadovaný začátek platnosti parkovacího oprávnění, ve formátu mm/rrrr (např.
11/2019)
Žadatel vyplní, zda se jedná o první vozidlo, u kterého žádá vydání parkovacího oprávnění. V případě, že se nejedná o
první vozidlo, žadatel uvede, o kolikátou žádost na vydání parkovacího oprávnění se jedná. Vybranou možnost
viditelně zakroužkujte
Žadatel uvede, zda žádá o přenosné, nebo nepřenosné parkovací oprávnění. Pokud žadatel zvolí přenosné parkovací
oprávnění, není možné uplatnit slevy za čistý elektromobil, vozidlo s pohonem CNG, LPG, hybrid a elektromobil hybrid
a dále slevu za veřejně prospěšné pečovatelské služby. Pokud žadatel požádá o přenosné parkovací oprávnění, další
části žádosti již nevyplňuje, protože se RZ vozidla neověřuje. Je však nutné v žádosti vyplnit emailovou adresu,
protože ta bude sloužit jako povinný údaj při změně přenosné RZ elektronicky žadatelem.

1. část - vybranou možnost vždy viditelně zakroužkujte
8)

Pokud žadatel uvede, že není vlastníkem vozidla, je nutné, aby čitelně vyplnil vlastníka, včetně adresy, /např.
leasingovou společnost/
9)
Vozidlo je registrováno v České republice a toto je uvedeno v TP vozidla
10) – 13) Tato skutečnost musí být uvedena v TP vozidla. Slevu na elektromobil čistý, vozidla s pohonem CNG, LPG, hybrid a
elektromobil hybrid není možné kombinovat s přenosným parkovacím oprávněním. Tato sleva lze uplatnit pouze na
konkrétní RZ vozidla.

2. část – Tuto část vyplní pouze žadatel, který je povinný předkládat další doplňující doklady. Vybranou možnost zakroužkuje
14)

15)

Žadatel přikládá v kopii leasingovou/úvěrovou smlouvu, popřípadě smlouvu o dlouhodobém pronájmu/výpůjčce
vozidla. Smlouva o pronájmu/výpůjčce musí být vystavena vždy právnickou osobou, nebo fyzickou osobou podnikající,
která má oprávnění k pronajímání/vypůjčování věcí movitých (zejména autopůjčovny, autosalony)
Žadatelem je fyzická osoba provozující jiné podnikání dle zvláštních předpisů nebo jinou samostatnou výdělečnou
činnost, např:



notář; předkládá v kopii doklad o jmenování notáře s určením sídla, vydaný notářskou komorou či jiný
doklad s adresou notáře
advokát; předkládá v kopii osvědčení o zápisu advokáta do seznamu advokátů vydaný Českou advokátní
komorou (ČAK) a doklad o sídle advokátní kanceláře (např. nájemní smlouva, internetový výpis ze seznamu
advokátů vedeného ČAK)
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lékař; předkládá v kopii doklad o zřízení zdravotnického zařízení, uvádějící adresu zařízení
umělec s ateliérem; předkládá v kopii jednoznačný doklad, že se jedná o osobu podnikající (např. doklad o
prodeji vlastních uměleckých děl) a doklad o sídle ateliéru (např. nájemní smlouva apod.)
16) Žadatel předkládá v kopii doklad o probíhajícím dědickém řízení
17) Je možné vydat pouze nepřenosné parkovací oprávnění, tedy pouze na konkrétní RZ vozidla. K získání nároku na
parkovací oprávnění se slevou je nutno splnit tyto podmínky:

Prokázání odpovídající činnosti – žadatel předloží v kopii zřizovací listinu, ve které je uvedeno jako hlavní
činnost veřejně prospěšná činnost – pečovatelská služba, popř. stanovy či jiný dokument, z něhož vyplývá
veřejně prospěšný, neziskový charakter organizace

Prokázání sídla nebo provozovny, popřípadě místo výkonu činnosti – žadatel předloží v kopii doklad o sídle
organizace, provozovně či jiný doklad (např. nájemní smlouva apod.) o vztahu k parkovací oblasti

Prokázání právního vztahu k vozidlu – žadatel předloží v kopii leasingovou/úvěrovou smlouvu v případě
leasingu, nebo úvěru na vozidlo, popřípadě v kopii smlouvu o pronájmu/výpůjčce v případě
pronájmu/výpůjčky vozidla, avšak tato smlouva musí být pouze od právnické osoby nebo fyzické osoby
podnikající, která má oprávnění k pronajímání/vypůjčování věcí movitých (zejména autopůjčovny,
autosalony).

V případě vlastnictví vozidla zaměstnancem, který užívá soukromé vozidlo pro služební účely, doloží přílohu
č. 9 - čestné prohlášení veřejně prospěšné právnické osoby poskytující pečovatelské služby
18) Žadatel žádá parkovací oprávnění pro vozidlo, které je svěřeno zaměstnanci pouze ke služebním účelům a místo
trvalého pobytu zaměstnance je zároveň i místem výkonu pracovní činnosti (pohotovost, servis či jiný pracovní
výkon v místě trvalého bydliště)

Přílohy – zakřížkujte ty přílohy, které jste přiložili k žádosti
Poučení - bez prokazatelného seznámení se s poučením, což stvrdíte svým podpisem, nelze žádost o parkovací oprávnění
zpracovat.
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