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Žádost o parkovací oprávnění 
podle usnesení RMP č. 415 ze dne 18. 5. 2020 pro poskytovatele sociálních služeb dle zákona 

č. 106/2006 Sb., o sociálních službách, nebo pro poskytovatele zdravotních služeb dle zákona 

č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách 
Žadatel: 

- fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, IČ.  

- právnická osoba uvede název, IČ a osobu oprávněnou jednat jejím jménem. 

 

………………………………………………………………………………………………….…………………………... 

 

………………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

 

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště a podpis osoby zmocněné k vyřízení žádosti o vydání parkovacího oprávnění 

(včetně  podpisu karty a jejího převzetí) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon:………………………………………………………… E-mail:………………………………………………… 

Adresa sídla:  

 

………………………………………………………………………………………………….…….…………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….…….…………………….. 

 

Tovární značka, model a RZ vozidla, k němuž se má oprávnění vztahovat:………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Parkovací oprávnění má platit v kalendářním měsíci/čtvrtletí/pololetí/roce*...............................................................  
*Je-li kalendářní rok již započatý, fakturuje se jen úsek tohoto roku do jeho konce, parkovací oprávnění je platné 

okamžikem úhrady sjednané ceny. 

 

 

Potvrzení OSS MMP k žadateli 

Potvrzujeme, že uvedený žadatel poskytuje na území města Plzně sociální nebo zdravotní službu v oblasti 

 

☐ pečovatelské služby ☐ osobní asistence 

☐ tísňové péče ☐ rané péče 

☐ chráněného bydlení ☐ odlehčovací služby v terénní formě poskytování 

☐ domácí péče* ☐ služby průvodcovské, tlumočnické a předčitatelské poskytované v terénní formě 

 
*Pozn.: Dle § 10 odst. 1 písm. b) č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče, 

paliativní/hospicová péče).  

 

a je způsobilý ke sjednání ceny dle usnesení RMP č. 415 ze dne 18. 5. 2020 za účelem užívání místních komunikací 

zpoplatněných podle Parkovacího řádu. 

 

Za OSS MMP dne: Vystavil/a: Razítko podpis: 
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Poučení ke zpracování osobních údajů 
Zpracování osobních údajů v rozsahu dle této žádosti je podmínkou uzavření smlouvy na koupi parkovacího oprávnění: 

1. Žadatel, je-li fyzickou osobou, resp. osobou zmocněnou k vyřízení této žádosti, bere na vědomí, že spol. PMDP, a. s. 

zpracovává osobní údaje v rozsahu a k účelům níže uvedeným, včetně využití rodného čísla žadatele dle zákona č. 

133/2000 Sb. Osobní údaje se zpracovávají zejména v rozsahu jména, příjmení, data narození, rodného čísla, IČ, 

adresy a spojení uvedených v této žádosti či v přílohách k této žádosti. Dle právní formy žadatele lze také RZ vozidla 

považovat za zpracovávaný osobní údaj. Spol. PMDP, a. s. za účelem zpracování osobních údajů pořizuje fotokopii 

občanského průkazu.  

2. Žadatel bere na vědomí, že spol. PMDP, a. s. po dobu nezbytně nutnou jeho osobní údaje zpracovává a archivuje 

manuálně či automatizovaným způsobem, a to za účelem projednání této žádosti a k zjištění plnění práv a povinností 

vyplývajících z předmětu této žádosti. Žadatel dále svým podpisem stvrzuje, že byl informován o zpracování svých 

osobních údajů a o svých právech (zejména o právu na informaci o zpracování osobních údajů, o právu na opravu 

osobních údajů). Je-li žadatelem právnická osoba, potom souhlas s využíváním svých osobních údajů za podmínek a 

k účelům výše uvedeným poskytuje i fyzická osoba - statutární orgán či člen statutárního orgánu. 

3. Žadatel bere na vědomí, že správcem jeho osobních údajů je statutární město Plzeň, pro které je spol. PMDP, a. s. 

smluvním zpracovatelem osobních údajů. 

V Plzni dne………………………………………… 

 

Za žadatele:…………………………………………………………………………………………… 

(jméno, příjmení, podpis, razítko) 

 

Přílohy: 

Kopie výpisu z Registru poskytovatelů sociálních služeb případně Oprávnění k poskytování zdravotních služeb  

Fotokopie technického průkazu 

Plná moc zmocněné osoby 


