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ODBOR:  VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI 

 
 

 

PŘIHLÁŠKA DO EVIDENCE  

ŽADATELŮ O PARKOVACÍ MÍSTO 

 
 

Adresa objektu garážového stání, parkovacího 
místa, garáže:  

Nájemné za měsíc včetně služeb/Kč  

  

 

 
ŽADATEL: 
(*nehodící škrtněte) 

Název firmy /jméno a příjmení * :  

 

IČ/datum narození *: 

 

Sídlo firmy / bydliště *: 
 
 
Kontaktní adresa: 
 
 
Telefon /email *: 

 
 

 
Prohlašuji, že souhlasím s podmínkami pro zařazení do evidence žadatelů o parkovací místo a 

zpracováním osobních údajů. 
 

 
 
 
 
 

Datum: Podpis (razítko): 
 
 

 

 

 

- Příloha – Podmínky pro zařazení do evidence žadatelů o parkovací místo 

 



 

Podmínky pro zařazení do evidence 

1. Do evidence žadatelů o parkovací místo se mohou přihlásit fyzické i právnické osoby podnikající i 

nepodnikající na území ČR starší 18 let způsobilé k právnímu jednání. 

 

2. Podnikající osoby si nemohou pronajmout více jak tři parkovací místa v rámci jednoho objektu. 

Přihlášku do evidence žadatelů o parkovací stání je na každý objekt třeba podat samostatně. 

 
 

3. Zájemce o konkrétní parkovací místo se může přihlásit do pořadníku prostřednictvím řádně vyplněné 

Přihlášky do evidence žadatelů o parkovací místo, kterou odevzdá na podatelně MČ Praha 3, 

Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, případně přihlášku odešle poštou. Přihláška je k dispozici na webu 

MČ Praha 3. 

 

4. Přihláška musí obsahovat: 

• identifikační údaje uchazeče: jméno a příjmení, datum narození/IČ, adresu bydliště/místa 

podnikání, kontaktní adresa, telefonní kontakt, e-mail (má-li ho uchazeč zřízen) 

• nájemné (cena je konečná a zahrnuje i cenu za služby) 

 

5. Odevzdáním nebo posláním přihlášky, nevzniká žadateli právní nárok na poskytnutí parkovacího místa 

do nájmu, nájem vzniká až platným uzavřením řádně schválené nájemní smlouvy. 

 

6. Do pořadníku nebudou zařazeni uchazeči, vůči kterým má nebo v minulosti měla Městská část Praha 

3 finanční pohledávky.  

 

7. Pořadí zájemců stanovuje datum přijetí přihlášky na podatelnu MČ Praha 3, které následně eviduje 

OVHČ. 

 

8. OVHČ osloví žadatele pouze v případě, že jeho přihláška bude řádně vyplněna a v pořadníku se umístí 

na první místo. 

OVHČ bude žadatele umístěného na prvním místě v pořadníku informovat doporučeným dopisem. 
Žadatel je povinen se do 10 pracovních dnů od doručení písemně vyjádřit na OVHČ  zda stále trvá jeho 
zájem o parkovací místo. Pokud zájem žadatele trvá, bude vyvěšen záměr pronájmu na úřední desce, 
který odsouhlasí Rada MČ Praha 3 a následně bude uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 

 

9.  Žadatel o parkovací místo je povinen akceptovat zákaz parkování vozidel 

 poháněných LPG a CNG. 

 
10.  Pokud je nabízené parkovací místo určeno pouze pro invalidní občany, k jejich pronájmu je 

 nutno doložit příslušné doklady. 

 
11.  Městská část Praha 3 si vyhrazuje právo odmítnout všechny přihlášky a zrušit nabídku volných 

parkovacích míst. 

 
12.  Pokud se oslovený žadatel nevyjádří do 10 pracovních dnů od doručení, nebo 2 x nepřevezme 

doporučený dopis s oznámením o umístění, bude žadatel z pořadníku vyřazen a následně OVHČ osloví 

dalšího žadatele o parkovací místo dle pořadníku.   
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