
ŽÁDOST O 

PRONÁJEM PARKOVACÍHO STÁNÍ 
pro motorové vozidlo za stanovené nájemné 

v rámci parkovací plochy v ulici Mrkvičkova v městské části Praha 17 

 

 
1. Osobní údaje: 

(vyberte jednu z možností uvedených níže) 

□ Fyzická osoba 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………... 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………. 

Adresa: …………………………………………………………………………………………............... 

Kontakt (telefon/mobil/e-mail): …………………………………………………………………………. 

□ Právnická osoba 

Název: …………………………………………………………………………………………................ 

Adresa: …………………………………………………………………………………………............... 

IČ: …………………………………………………………………………………………...................... 

DIČ: …………………………………………………………………………………………................... 

Zastoupená: 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………………... 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………. 

Kontakt (telefon/mobil/e-mail): …………………………………………………………………………. 

 

2. Údaje pro vrácení jistiny:  

Číslo účtu: ……………………………………………………………………………………….............. 

Název a adresa banky: ………………………………………………………………………………....... 

 

3. Přílohy žádosti: 

Doklad o trvalém pobytu, bydlišti nebo podnikání na území městské části Praha 17: 

(vyberte jednu z možností uvedených níže) 

□ úřední výpis z informačního systému 

vydá evidence obyvatel v místě trvalého bydliště 

□ kopie platné smlouvy o nájmu bytu nebo části bytu 

□ kopie potvrzení o členství v bytovém družstvu s právem užívat byt 

□ výpis z katastru nemovitostí 



□ výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku spolu s kopií platné smlouvy o nájmu 

prostoru nebo části prostoru určeného k podnikání 

□ výpis z živnostenského nebo obchodního rejstříku spolu s výpisem z katastru nemovitostí 

 

Doklad o vozidlu: 

kopie osvědčení o registraci 

kopie technického průkazu vozidla 

 

Doklad o právu užívat vozidlo v případě, že nejste jeho vlastníkem: 

(vyberte jednu z možností uvedených níže) 

□ doklad zaměstnavatele o svěření vozidla 

uvede se přesný název a IČ zaměstnavatele, 

jméno, příjmení a funkce osoby, která doklad vydala 

□ kopie smlouvy o pronájmu či výpůjčce vozidla 

□ kopie leasingové či úvěrové smlouvy 

 

Doklad o složení jistiny 

(vyberte jednu z možností uvedených níže) 

□ kopie výpisu  

□ kopie poštovní poukázky  

□ kopie příjmového dokladu banky 

 

4. Čestné prohlášení: 

Prohlašuji na svou čest, že: 

- všechny údaje zde uvedené jsou pravdivé, 

- jsem plně svéprávný, 

- nejsem dlužníkem vůči městské čísti Praha 17, 

v tomto případě se za dlužníka nepovažuje osoba, která má s městskou částí Praha 17 sepsaný 

splátkový kalendář a řádně a včas ho plní 

- jsem si vědom toho, že uvedení nepravdivých údajů bude mít za následek vyřazení žádosti 

z výběrového řízení, zneplatnění rozhodnutí o přidělení parkovacího stání či odstoupení od 

nájemní smlouvy s okamžitou účinností. 

 

Podrobné informace o podmínkách pronájmu parkovacích stání naleznete v „Pravidlech pronájmu 

parkovacích stání pro motorová vozidla za stanovené nájemné v rámci parkovací plochy v ulici 

Mrkvičkova v městské části Praha 17“ a „Podmínkách pro skládání finanční jistiny pro výběrová 

řízení na pronájem nebo koupi nemovitého majetku MČ Praha 17“ na www.repy.cz nebo na Odboru 

správy obecního majetku. 

 

 
V Praze dne: ..............................  Podpis žadatele: .......................................................... 
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