Všeobecné podmínky pro
vydávání parkovacích karet
ve
statutárním městě Liberec
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I. ÚVOD
1) „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet“ (dále jen „podmínky“) byly
schváleny radou města Liberce dne 12. 3. 2019, usnesením č. 242/2019 a jsou platné od 1.
4. 2019. Podmínky ruší a nahrazují „Všeobecné podmínky pro vydávání parkovacích karet“
schválené radou města Liberec dne 20. 3. 2018, usnesením č. 380/2018 a platné od 20. 3.
2018. Podmínky upřesňují způsob a podmínky vydávání parkovacích karet pro parkování na
místních komunikacích nebo jejich úsecích stanovených nařízením obce o stání silničních
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci, vydaným v
souladu s § 23 odst. 1 písm. a/ a c/ zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
2) Zóna regulovaného stání (ZRS) je rozdělena do jednotlivých zón, a to na zónu
návštěvnického stání a zónu rezidentsko-abonentní (RAL). Tento dokument se vztahuje na
parkovací karty pro zónu RAL, jejíž součástí je i smíšená zóna. RAL je vyčlenění parkovacích
ploch pro předem daný okruh uživatelů dle nařízení statutárního města Liberce, je koncepčně
vytvořena tak, aby bylo v co největším měřítku zajištěno parkování obyvatel města Liberce
s trvalým pobytem a faktickým pobytem v dané lokalitě, subjektů se sídlem, nebo
provozovnou, popř. majitelů nemovitostí v lokalitě spadající do ZRS.
3) Parkovací karty jsou vydávány v souladu s nařízením města Liberec č. o stání silničních
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci, kterým se
vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání
motorových vozidel, schváleným radou města dne 12. 3. 2019, a na základě těchto
všeobecných podmínek. Počátek a konec platnosti parkovací karty je stanoven datem
uvedeným na kartě. Parkovací karty se vydávají pro zónu RAL.
4) Použité zkratky:
ORV osvědčení o registraci silničního vozidla
PK parkovací karta
RZ registrační značka (dříve SPZ)
TP technický průkaz - osvědčení o registraci silničního vozidla
ZRS zóna regulovaného stání
RAL rezidentsko-abonentní parkování
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5) Grafická podoba parkovacích karet - vzor:
Parkovací karta Rezidentní

Parkovací karta Abonentní

Parkovací karta Město

Parkovací karta Servisní
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II. CENÍK A ZPŮSOB PLATBY
1) Ceník rezidentního a abonentního stání:
a) Osoba s trvalým nebo faktickým pobytem v lokalitě (rezident)
za 1. vozidlo……………….……….… 600,-Kč na ¼ roku
za 1. vozidlo......................... 2 000,-Kč na rok
za 2. vozidlo......................... 6 000,-Kč na rok
za 3. a další ....................... 12 000,-Kč na rok
b) Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba)
za 1. vozidlo......................... 4 000,-Kč na rok
za 2. vozidlo......................... 6 000,-Kč na rok
za 3. a další ………………….……8 000,-Kč na rok
c) Osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent)
za vozidlo ........................... 12 000,-Kč za rok
d) Smíšený režim
Osoba s trvalým nebo faktickým pobytem v lokalitě (rezident)
za vozidlo……………………… 2 000,-Kč na rok
Vlastník nemovitosti v lokalitě (fyzická osoba)
za vozidlo ............................ 4 000,-Kč na rok
Osoba se sídlem nebo provozovnou v lokalitě (abonent)
za vozidlo ........................... 12 000,-Kč za rok
e) Modrá zóna mimo centrum
za vozidlo………………………..500,-Kč na rok

f) Servisní karty
- Právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového a nebytového
fondu včetně infrastruktury města……………………….………………………….12 000,-Kč na rok
- Organizace, zajišťující na území města sociální služby……………………… bezplatně
- Služební vozidla ve vlastnictví města………………………………………………. bezplatně

g) Manipulační poplatek za vydání duplikátu karty …………………………….. 50,-Kč
(poškození, ztráta, odcizení)

2) Způsoby platby
Platby za parkovací karty lze uhradit hotově nebo platební kartou. Platba prostřednictvím
faktury je možná jen v odůvodněných případech, kdy subjekty běžně nedisponují hotovostí
(např. státní správa, obchodní společnosti, a jiné) a pouze po předchozím souhlasu odboru
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správy veřejného majetku statutárního města Liberec (dále jen „odbor správy veřejného
majetku“).

III. PRODEJNÍ MÍSTA
Městská policie Liberec – 1. Máje 108/48, Liberec 460 02 (budova Uran)
Statutární město Liberec – Jablonecká 41/27, Liberec 460 01 (Liebiegova vila)
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IV. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1) PK rezidentní a abonentní je platná pouze ve vymezené lokalitě zóny regulovaného
stání, pro kterou byla vydána. PK Servisní je platná pro celou zónu regulovaného
stání nebo pro vymezenou lokalitu uvedenou na PK.
2) PK rezidentní a abonentní se přiděluje podle kapacitních možností lokalit a místa
bydliště v zóně regulovaného stání. Kapacita lokality se vypočítává z celkové délky
nebo plochy lokality a dle normy stanovené délky nebo šířky parkovacího stání pro
motorové vozidlo. V případě, že je požadovaná lokalita zaplněna, může být nabídnuta
lokalita jiná. PK je dokladem o zaplacení ceny za užívání komunikací pro stání 1
(jednoho) silničního motorového vozidla ve smyslu § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, a nařízení města Liberec č. 1/2012, kterým se vymezují
oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou k stání
motorových vozidel.
3) PK rezidentní pro zónu mimo centrum je určena pro rezidenty bydlící v nemovitosti,
ke které náleží parkovací plocha (přilehlé parkoviště, vnitrobloky, apod.)
4) PK rezidentní a abonentní pro smíšenou zónu je určena pro tzv. smíšené parkování.
S žádostí o vydání tohoto typu PK je žadatel srozuměn s rizikem, že v této zóně
nemusí být v určitý moment volná kapacita z důvodu možného naplnění parkoviště
vozidly se zaplaceným parkovným z parkovacího automatu nebo přes sms.
5) PK je platná pouze v případě, je-li umístěna lícovou stranou za předním sklem vozidla
tak, aby byla v plném rozsahu viditelná při pohledu do vozidla zvenčí.
6) Posouzení nároku žadatele na vydání parkovací karty v souladu s tímto dokumentem
je v pravomoci odboru správy veřejného majetku, pokud tento dokument nestanoví
jinak.
7) Udělení výjimky v úpravě doby parkování u PK servisní je v pravomoci odboru správy
veřejného majetku na základě předchozího schválení náměstkem pro technickou
správu města statutárního města Liberce.
8) Ozbrojené a bezpečnostní složky ČR jsou osvobozeny od úhrady platby.
9) Parkovací místo, které je aktuálně prodané se uvolňuje k prodeji následného dne od
konce platnosti PK vydané k tomuto místu. Požaduje-li vlastník parkovací karty vydání
nové PK na další období, musí požádat o její vydání a uhradit platbu za další období
dle platného ceníku nejpozději poslední úřední den před uplynutím konce platnosti
karty.

V. PODMÍNKY PRO
PARKOVACÍCH KARET

VYDÁVÁNÍ
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JEDNOTLIVÝCH

TYPŮ

V.a Rezidentní parkovací karty
I. Žadatel musí splňovat tyto podmínky:
1/ žadatel - fyzická osoba musí:
a) mít místo trvalého pobytu v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS, nebo
b) mít faktické bydliště v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS, nebo
c) být vlastníkem nemovitosti v příslušné zóně rezidentního/abonentního parkování v ZRS
2/ žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována, to
znamená:
a) žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty)
zapůjčeno (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho
zapůjčení), nebo
c) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem
na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým
účelům (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho
zapůjčení).
3/cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši před vydáním
parkovací karty dle platného ceníku za užití místních komunikací nebo jejich
určených úseků k stání silničního motorového vozidla

II. K výdeji parkovací karty se předkládá:
1) doklad o bydlišti v ZRS (originál):
a) platný občanský průkaz (OP) s uvedením trvalého pobytu v příslušné ZRS (občané České
republiky), cizí státní příslušníci žijící v České republice - platný občanský průkaz (ID card)
nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu,
nebo
b) platný občanský průkaz (OP) + nájemní smlouvu či čestné prohlášení majitele
nemovitosti, že žadatel dlouhodobě bydlí v dané nemovitosti,
nebo
c) platný občanský průkaz (OP) + doložení vlastnického práva k nemovitosti
2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):
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a) žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla:
- TP, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla nebo pokud lze potřebné údaje ověřit z
ORV údaj, zda je vlastník shodný s provozovatelem vozidla, postačuje tento doklad. Kartu
lze vydat i žadateli, který má již změněný trvalý pobyt (dle občanského průkazu nebo dle
ustřiženého občanského průkazu s Potvrzením o změně trvalého pobytu), ale dosud nemá
tuto změnu uvedenou v technickém průkazu. Tato výjimka platí jen dočasně a jen při
vydání první parkovací karty,
- v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: TP nebo ORV (nebo doklad obdobného
charakteru vydávaný cizím státem), z kterého musí být patrný vlastník vozidla, případně
jeho provozovatel a registrační značka
b) žadatel má vozidlo dlouhodobě zapůjčeno:
- smlouva (musí být v českém jazyce nebo přeložena do českého jazyka) či čestné
prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení
c) vozidlo je svěřeno k užívání zaměstnanci zaměstnavatelem:
- smlouva o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (musí být v českém jazyce
nebo přeložena do českého jazyka) či čestné prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení

V.b Abonentní parkovací karty
I. Žadatel musí splňovat tyto podmínky:
1/ sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající musí být v příslušné ZRS
2/ cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši před vydáním
parkovací karty dle platného ceníku za užití místních komunikací nebo jejich
určených úseků k stání silničního motorového vozidla
II. K výdeji parkovací karty se předkládá:
1a) doklad o sídle nebo provozovně v ZRS (právnické a fyzické osoby podnikající):
- platný občanský průkaz (OP) + Výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listina nebo
výpis z živnostenského rejstříku, v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná
od adresy sídla právnické osoby, navíc jakýkoli platný doklad o adrese provozovny, pokud
není uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že fyzická osoba nemá provozovnu
zapsanou ve výpisu ze živnostenského rejstříku, doloží navíc adresu provozovny výpisem
provozoven vydaným příslušným živnostenským úřadem.
1b) doklad o sídle nebo provozovně v ZRS (osoby podnikající podle zvláštních
předpisů):
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- Osoby podléhající zvláštnímu režimu (např. notáři, advokáti, lékaři, spolky, nadace, soudní
exekutoři, patentoví zástupci, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci, autorizovaní
architekti a inženýři) doloží splnění podmínek pro vystavení parkovací karty dokladem, který
doloží sídlo nebo provozovnu na dané adrese + platný občanský průkaz (OP).

V.c Smíšený režim
Smíšený - Rezidentní parkovací karty
I. Žadatel musí splňovat tyto podmínky:
1/ žadatel - fyzická osoba musí:
a) mít místo trvalého pobytu v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS,
nebo
b) mít faktické bydliště v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS, nebo
c) být vlastníkem nemovitosti v příslušné zóně rezidentního/abonentního parkování v ZRS
2/ žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována, to
znamená:
a) žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty)
zapůjčeno (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho
zapůjčení), nebo
c) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem
na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým
účelům (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho
zapůjčení).
3/cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši před vydáním
parkovací karty dle platného ceníku za užití místních komunikací nebo jejich
určených úseků k stání silničního motorového vozidla

II. K výdeji parkovací karty se předkládá:
1) doklad o bydlišti v ZRS (originál):
a) platný občanský průkaz (OP) s uvedením trvalého pobytu v příslušné ZRS (občané České
republiky), cizí státní příslušníci žijící v České republice - platný občanský průkaz (ID card)
nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu,
nebo
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b) platný občanský průkaz (OP) + nájemní smlouvu či čestné prohlášení majitele
nemovitosti, že žadatel dlouhodobě bydlí v dané nemovitosti,
nebo
c) platný občanský průkaz (OP) + doložení vlastnického práva k nemovitosti
2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):
a) žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla:
- TP, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla nebo pokud lze potřebné údaje ověřit z
ORV údaj, zda je vlastník shodný s provozovatelem vozidla, postačuje tento doklad. Kartu
lze vydat i žadateli, který má již změněný trvalý pobyt (dle občanského průkazu nebo dle
ustřiženého občanského průkazu s Potvrzením o změně trvalého pobytu), ale dosud nemá
tuto změnu uvedenou v technickém průkazu. Tato výjimka platí jen dočasně a jen při
vydání první parkovací karty,
- v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: TP nebo ORV (nebo doklad obdobného
charakteru vydávaný cizím státem), z kterého musí být patrný vlastník vozidla, případně
jeho provozovatel a registrační značka
b) žadatel má vozidlo dlouhodobě zapůjčeno:
- smlouva (musí být v českém jazyce nebo přeložena do českého jazyka) či čestné
prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení
c) vozidlo je svěřeno k užívání zaměstnanci zaměstnavatelem:
- smlouva o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (musí být v českém jazyce
nebo přeložena do českého jazyka) či čestné prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení

Smíšený - Abonentní parkovací karty
I. Žadatel musí splňovat tyto podmínky:
1/ sídlo nebo provozovna právnické nebo fyzické osoby podnikající musí být v příslušné ZRS
2/ cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši před vydáním
parkovací karty dle platného ceníku za užití místních komunikací nebo jejich
určených úseků k stání silničního motorového vozidla
II. K výdeji parkovací karty se předkládá:
1a) doklad o sídle nebo provozovně v ZRS (právnické a fyzické osoby podnikající):
- platný občanský průkaz (OP) + Výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listina nebo
výpis z živnostenského rejstříku, v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná
od adresy sídla právnické osoby, navíc jakýkoli platný doklad o adrese provozovny, pokud
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není uvedena ve výpisu z obchodního rejstříku. V případě, že fyzická osoba nemá provozovnu
zapsanou ve výpisu ze živnostenského rejstříku, doloží navíc adresu provozovny výpisem
provozoven vydaným příslušným živnostenským úřadem.
1b) doklad o sídle nebo provozovně v ZRS (osoby podnikající podle zvláštních
předpisů):
- Osoby podléhající zvláštnímu režimu (např. notáři, advokáti, lékaři, spolky, nadace, soudní
exekutoři, patentoví zástupci, znalci a tlumočníci, auditoři, daňoví poradci, autorizovaní
architekti a inženýři) doloží splnění podmínek pro vystavení parkovací karty dokladem,
který doloží sídlo nebo provozovnu na dané adrese + platný občanský průkaz (OP).

V.d Modrá zóna mimo centrum
I. Žadatel musí splňovat tyto podmínky:
1/ žadatel - fyzická osoba musí:
a) mít místo trvalého pobytu v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS,
nebo
b) mít faktické bydliště v zóně rezidentního/abonentního parkování v rámci ZRS, nebo
c) být vlastníkem nemovitosti v příslušné zóně rezidentního/abonentního parkování v ZRS
2/ žadatel musí mít právní vztah k vozidlu, pro které je karta vystavována, to
znamená:
a) žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o
podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
b) žadatel má vozidlo dlouhodobě (nejméně na dobu platnosti vystavené parkovací karty)
zapůjčeno (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho
zapůjčení), nebo
c) žadatel je zaměstnancem a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem
na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým
účelům (nutno doložit smlouvou či čestným prohlášením majitele vozidla o jeho
zapůjčení).
3/cena příslušné parkovací karty musí být uhrazena v plné výši před vydáním
parkovací karty dle platného ceníku za užití místních komunikací nebo jejich
určených úseků k stání silničního motorového vozidla

II. K výdeji parkovací karty se předkládá:
1) doklad o bydlišti v ZRS (originál):
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a) platný občanský průkaz (OP) s uvedením trvalého pobytu v příslušné ZRS (občané České
republiky), cizí státní příslušníci žijící v České republice - platný občanský průkaz (ID card)
nebo cestovní pas a průkaz o povolení k pobytu,
nebo
b) platný občanský průkaz (OP) + nájemní smlouvu či čestné prohlášení majitele
nemovitosti, že žadatel dlouhodobě bydlí v dané nemovitosti,
nebo
c) platný občanský průkaz (OP) + doložení vlastnického práva k nemovitosti
2) doklad o právním vztahu k vozidlu (originál):
a) žadatel je provozovatelem/vlastníkem vozidla:
- TP, kde je žadatel uveden jako vlastník vozidla nebo pokud lze potřebné údaje ověřit z
ORV údaj, zda je vlastník shodný s provozovatelem vozidla, postačuje tento doklad. Kartu
lze vydat i žadateli, který má již změněný trvalý pobyt (dle občanského průkazu nebo dle
ustřiženého občanského průkazu s Potvrzením o změně trvalého pobytu), ale dosud nemá
tuto změnu uvedenou v technickém průkazu. Tato výjimka platí jen dočasně a jen při
vydání první parkovací karty,
- v případě, kdy je vozidlo registrováno v zahraničí: TP nebo ORV (nebo doklad obdobného
charakteru vydávaný cizím státem), z kterého musí být patrný vlastník vozidla, případně
jeho provozovatel a registrační značka
b) žadatel má vozidlo dlouhodobě zapůjčeno:
- smlouva (musí být v českém jazyce nebo přeložena do českého jazyka) či čestné
prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení
c) vozidlo je svěřeno k užívání zaměstnanci zaměstnavatelem:
- smlouva o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (musí být v českém jazyce
nebo přeložena do českého jazyka) či čestné prohlášení majitele vozidla o jeho zapůjčení.

V.e Servisní parkovací karty
I. PK Servisní mohou být vystaveny na registrační značku (RZ) vozidla nebo na jméno
společnosti /organizace. Tento typ karet se dělí na tři druhy, a to:


PK servisní pro právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu
bytového a nebytového fondu i včetně infrastruktury města,



PK servisní pro organizace zajišťující na území města sociální služby



PK servisní pro služební vozidla města.
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II. Celkový počet servisních karet pro celou ZRS je 100 ks.
III. Nárok na vydání PK servisní má následující okruh žadatelů:
1) Právnické a fyzické podnikající osoby zajišťující opravy a údržbu bytového a
nebytového fondu, a to včetně infrastruktury města:
- Držitele tohoto typu parkovací karty opravňuje ke stání vozidla na území města vždy v době
od 07:30 do 16:00 hodin.
- K výdeji parkovací karty se předkládá:


Výpis z obchodního rejstříku nebo zřizovací listina nebo výpis z živnostenského
rejstříku, v případě, že se jedná o provozovnu, jejíž adresa je odlišná od adresy sídla
právnické osoby, navíc jakýkoli platný doklad o adrese provozovny

2) Organizace zajišťující na území města sociální služby:
- Organizace zajišťující na území města sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006
Sb. a to pečovatelskou službu (§40) a osobní asistenci (§39) (např.: praktická každodenní
pomoc starým a hendikepovaným osobám, obecně prospěšné služby pro zdravotně
hendikepované, nemocné či staré osoby, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zajištění chodu domácnosti, atd.)
- Jsou osvobozeny od úhrady platby.
- Každá žádost o vydání PK Servisní pro organizace zajišťující na území města sociální služby
se projedná v radě města Liberec, která je příslušná o jejím vydání rozhodnout.
- Držitele tohoto typu parkovací karty opravňuje ke stání vozidla na území města vždy v době
od 07:30 do 16:00 hodin.
- K výdeji parkovací karty se předkládá:


zřizovací listina, popř. stanovy z nichž jednoznačně vyplývá poskytování sociálních
služeb

3) Služební vozidla města
- Jsou osvobozeny od úhrady platby.
- Každá PK bude vydána na základě předchozího schválení náměstkem pro technickou správu
města statutárního města Liberce.
- Držitele tohoto typu parkovací karty opravňuje ke stání vozidla na území města vždy v době
od 07:30 do 17:00 hodin.
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VI. OSTATNÍ
VI.a Vydání náhradní parkovací karty (duplikátu)
Řádné důvody pro vystavení náhradní parkovací karty:
a) ztráta PK - žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností ztráty PK, čestné
prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a občanský průkaz.
b) odcizení PK – žadatel předkládá písemnou žádost s vysvětlením okolností odcizení PK,
čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události a občanský průkaz. V případě,
že žadatel předloží při krádeži z řádně uzamčeného vozidla protokol o krádeži vystavený
Policií České republiky, odpadá povinnost předložit písemnou žádost s vysvětlením okolností
krádeže PK a čestné prohlášení s uvedením pravdivých údajů o této události.
c) poškození PK - žadatel předkládá občanský průkaz a poškozenou PK (případně i její část).

VI.b Výměna parkovací karty
Řádné důvody pro bezplatnou výměnu PK vydané na registrační značku vozidla:
a) výměna RZ - žadatel předkládá osvědčení o registraci vozidla (technický průkaz) uvádějící
přidělení nové RZ, občanský průkaz a původní parkovací kartu,
b) odcizení vozidla i s PK - žadatel předkládá protokol o krádeži vystavený Policií České
republiky, TP nového vozu a občanský průkaz,
c) změna lokality v průběhu platnosti PK.
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Žádost o vydání parkovací karty
REZIDENTNÍ
Jméno a příjmení:.………………………………………………………………………………………………….
Datum narození: …………………………………………. Číslo OP: …………………………………………..
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………..
Označení zóny/lokalita: …………………………………………………………………………………………….
Žadatel je provozovatelem vozidla

□

Žadatel není provozovatelem vozidla

□

Vozidlo RZ:
Žadatel při registraci vozidla předložil:
□ platný občanský průkaz
□ osvědčení o registraci vozidla / technický průkaz vozidla
□ jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlášení:
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by
pro mne z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.
Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele budou zpracovány za účelem vydání parkovací karty na základě právní povinnosti správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování údajů pro vyhotovení parkovací karty a podávání informací o
dopravních opatřeních v době platnosti parkovací karty.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 2 roky následujících po roku podání žádosti o vydání
parkovací karty.

V: …………………………

dne:…………

Podpis žadatele: …………………………
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Žádost o vydání parkovací karty
ABONENTNÍ
Název společnosti/firmy: ………………………………………………………………………………………….
Sídlo: ……………………………………………………………………….. IČO: ……………………………………
Adresa provozovny: …………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………..
Označení zóny/lokalita: …………………………………………………………………………………………….
Žadatel je provozovatelem vozidla

□

Žadatel není provozovatelem vozidla

□

Vozidlo RZ:
Žadatel při registraci vozidla předložil:
□ platný občanský průkaz
□ výpis z OR, ŽL
□ jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………

Prohlášení:
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne
z uvedení nepravých údajů vyplývaly.
Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele budou zpracovány za účelem vydání parkovací karty na základě právní povinnosti správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování údajů pro vyhotovení parkovací karty a podávání informací o
dopravních opatřeních v době platnosti parkovací karty.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 2 roky následujících po roku podání žádosti o vydání
parkovací karty.

V: …………………………

dne:…………

Podpis žadatele: …………………………
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Žádost o vydání parkovací karty
SMÍŠENÝ - REZIDENTI
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………..
Datum narození: …………………………………………. Číslo OP: …………………………………………..
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………..
Označení zóny/lokalita: …………………………………………………………………………………………….
Žadatel je provozovatelem vozidla

□

Žadatel není provozovatelem vozidla

□

Vozidlo RZ:
Žadatel při registraci vozidla předložil:
□ platný občanský průkaz
□ osvědčení o registraci vozidla / technický průkaz vozidla
□ jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlášení:
Jsem srozuměn s rizikem, že v této zóně nemusí být v určitý moment volná kapacita z důvodu
možného naplnění parkoviště vozidly se zaplaceným parkovným z parkovacího automatu nebo přes
sms.
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne
z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.
Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele budou zpracovány za účelem vydání parkovací karty na základě právní povinnosti správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování údajů pro vyhotovení parkovací karty a podávání informací o
dopravních opatřeních v době platnosti parkovací karty.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 2 roky následujících po roku podání žádosti o vydání
parkovací karty.

V: …………………………

dne:…………

Podpis žadatele: …………………………
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Žádost o vydání parkovací karty
SMÍŠENÝ - ABONENTNÍ
Název společnosti/firmy: ………………………………………………………………………………………….
Sídlo: ……………………………………………………………………….. IČO: ……………………………………
Adresa provozovny: …………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………..
Označení zóny/lokalita: …………………………………………………………………………………………….
Žadatel je provozovatelem vozidla

□

Žadatel není provozovatelem vozidla

□

Vozidlo RZ:
Žadatel při registraci vozidla předložil:
□ platný občanský průkaz
□ výpis z OR, ŽL
□ jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………
Prohlášení:
Jsem srozuměn s rizikem, že v této zóně nemusí být v určitý moment volná kapacita z důvodu
možného naplnění parkoviště vozidly se zaplaceným parkovným z parkovacího automatu nebo přes
sms.
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne
z uvedení nepravých údajů vyplývaly.
Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele budou zpracovány za účelem vydání parkovací karty na základě právní povinnosti správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování údajů pro vyhotovení parkovací karty a podávání informací o
dopravních opatřeních v době platnosti parkovací karty.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 2 roky následujících po roku podání žádosti o vydání
parkovací karty.

V: …………………………

dne:…………

Podpis žadatele: …………………………
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Žádost o vydání parkovací karty
ZÓNA MIMO CENTRUM
Jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………………………. Číslo OP: …………………………………………..
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………..
Označení zóny/lokalita: …………………………………………………………………………………………….
Žadatel je provozovatelem vozidla

□

Žadatel není provozovatelem vozidla

□

Vozidlo RZ:
Žadatel při registraci vozidla předložil:
□ platný občanský průkaz
□ osvědčení o registraci vozidla / technický průkaz vozidla
□ jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlášení:
Jsem srozuměn s rizikem, že v této zóně nemusí být v určitý moment volná kapacita z důvodu, že je
pro tuto lokalitu možné v rámci odlišného režimu možno vydat víc parkovacích karet než je kapacita
parkoviště.
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne
z uvedení nepravdivých údajů vyplývaly.
Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele budou zpracovány za účelem vydání parkovací karty na základě právní povinnosti správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování údajů pro vyhotovení parkovací karty a podávání informací o
dopravních opatřeních v době platnosti parkovací karty.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 2 roky následujících po roku podání žádosti o vydání
parkovací karty.

V: …………………………

dne:…………

Podpis žadatele: …………………………
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Žádost o vydání parkovací karty
SERVISNÍ

Název společnosti/firmy: ………………………………………………………………………………………….
Sídlo: ……………………………………………………………………….. IČO: ……………………………………
Adresa provozovny: …………………………………………………………………………………………………
Kontaktní telefon: ……………………………………… E-mail: ………………………………………………..
Označení zóny/lokalita: …………………………………………………………………………………………….
Žadatel je provozovatelem vozidla

□

Žadatel není provozovatelem vozidla

□

Vozidlo RZ:
Žadatel při registraci vozidla předložil:
□ platný občanský průkaz
□ výpis z OR, ŽL
□ jiné: ………………………………………………………………………………………………………………………
Prohlášení:
Veškeré údaje v této žádosti jsou pravé. Jsem si vědom(a) případných následků, které by pro mne
z uvedení nepravých údajů vyplývaly.

Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele budou zpracovány za účelem vydání parkovací karty na základě právní povinnosti správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování údajů pro vyhotovení parkovací karty a podávání informací o
dopravních opatřeních v době platnosti parkovací karty.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 2 roky následujících po roku podání žádosti o vydání
parkovací karty.

V: …………………………

dne:…………

Podpis žadatele: …………………………
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Čestné prohlášení o aktuálnosti údajů

Já ........................................................., datum narození ...........................
bytem .............................................................................................., tímto

čestně prohlašuji,

že dokumenty předložené při prvním vydání parkovací karty jsou i nadále aktuální,
platné a skutečnosti v nich uvedené beze změny a jsem si vědom možných právních
následků, které by pro mě vyplývaly v případě uvedení nepravdivých údajů v tomto
čestném prohlášení.

Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele budou zpracovány za účelem vydání parkovací karty na základě právní povinnosti správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování údajů pro vyhotovení parkovací karty a podávání informací o
dopravních opatřeních v době platnosti parkovací karty.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 2 roky následujících po roku podání žádosti o vydání
parkovací karty.

V: …………………………

dne:…………

Podpis žadatele: …………………………
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Čestné prohlášení o zápůjčce motorového
vozidla
Já…………………………………..……………………………………nar:……………………………………
bytem:………………………………………………………………………………..............................
čestně prohlašuji, že jsem provozovatelem motorového vozidla
RZ:……………………………………………. tov. zn:……………………………………………………….
Které jsem bezplatně na dobu:…………………………………… zapůjčil k užívání:
(jméno,příjmení)………………………...…………………………………………………………………....
nar:……………………………………….bytem:…………….....................................................
...........................................................................................................................

Informace o zpracování osobních údajů
Statutární město Liberec (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
 Osobní údaje Žadatele budou zpracovány za účelem vydání parkovací karty na základě právní povinnosti správce.
 Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování údajů pro vyhotovení parkovací karty a podávání informací o
dopravních opatřeních v době platnosti parkovací karty.
 Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů více informací zde:
http://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/vyhlasky-narizeni/obecne-narizeni-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/
 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele.
 Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše
uvedeným třetím osobám.
 Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní 2 roky následujících po roku podání žádosti o vydání
parkovací karty.

Podpis provozovatele:…………………………………………….

21

