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*vyplňují pouze subjekty podléhající DPH ** provozovna musí být zapsána v RŽP *** Jednající zástupce zapsaný v VR nepotřebuje žádný doklad 
**** www.parkovanimb.cz/pravidla/ 

Žádost o vydání parkovacího oprávnění  

pro ABONENTA – (právnická osoba / fyzická osoba podnikající) 

pro městský parkovací systém v Mladé Boleslavi v souladu s platným nařízením Statutárního města Mladá Boleslav, 

kterým se vymezují oblasti statutárního města Mladá Boleslav, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 

úseky užít k stání silničních motorových vozidel za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. K zpracování 

formuláře dojde v zákonné lhůtě ode dne doručení (podpisu). Dnem doručení se myslí den a čas v rámci pracovní doby, 

pokud k doručení dojde mimo tento rámec bude za čas doručení považován začátek následující pracovní doby.    

Údaje o žadateli pro ověření v Informačním systému základních registrů 

Obchodní jméno:  

IČO: DIČ*: 

Email: Telefon: 

 

Místo sídla společnosti nebo Místo sídla provozovny žádající PO** 

Město: Ulice: 

Číslo popisné/orientační: PSČ: 

 

Údaje o zástupci společnosti zmocněnému k jednání 

Jméno Příjmení: Vztah k společnosti*** (jednatel/zákonný zástupce/pověřenec/zmocněnec): 

Nedílnou součástí této žádosti je přiložený dokument o právu zastupovat společnost v jednání o PO.  

 

Požadovaná rezidentní lokalita 

Ulice / lokalita: Počet požadovaných PO: 

 

Žadatel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že byl poučen a seznámen s právy na ochranu svých osobních údajů a o 

jejich zpracování v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Dále 

žadatel podpisem potvrzuje, že se seznámil s dokumentem „Pravidla a postup vydávání parkovacích oprávnění“****, 

zejména že uděluje souhlas operátorovi k přístupu a ověření údajů žadatele dle této žádosti v příslušných registrech 

(RES, CRV, CRO apod.). 

 

V:  Mladé Boleslavi  Dne:  ……………………….      Podpis:  

http://www.parkovanimb.cz/
mailto:podatelna@parkovanimb.cz
https://d.docs.live.net/e1d72545a582d21c/%5eNZ-MPDMB/zadosti/www.parkovanimb.cz/pravidla/

