Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

EVIDENČNÍ ČÍSLO KARTY
(vyplní pracovník MěÚ)

ŽÁDOST
o vydání parkovací karty pro oblast Husovo náměstí rok
řádná parkovací karta
náhradní parkovací karta

FYZICKÁ OSOBA
Žadatel
Jméno, příjmení .........................................................................................................................................
Trvalé bydliště (ulice, čp. a PSČ) ................................................................................................................
Datum narození ........................................................... Číslo OP .............................................................
Tel./mob. ..................................................................... E-mail .................................................................
Žadatel – je vlastníkem nemovitosti v oblasti
– má trvalé bydliště v oblasti

Registrační značka / SPZ / vozidla / vozidel

Poznámka

Údaje byly doloženy:
a) při žádosti o vydání parkovací karty
platným občanským průkazem
technickým průkazem silničního motorového vozidla (žadatel = vlastník)
b) při žádosti o vystavení náhradní parkovací karty (ztráta, zničení, změna RZ vozidla, výměna vozidla,
odcizení vozidla atp.*)
čestné prohlášení o dané skutečnosti
Tel.: +420 491 419 611 / pokladna: +420 491 419 637
E-mail: podatelna@novemestonm.cz
IČO: 272876

protokol sepsaný s Policií ČR

Stránka 1 z 2

Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

Prohlášení žadatele
 Veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé.
 Souhlasím s tím, aby všechny mnou uvedené údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech
a písemnostech vyhotovovaných v požadované věci městem Nové Město nad Metují a rovněž
souhlasím s tím, aby tato písemnost byla vedena v evidenci města Nové Město nad Metují.
 K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky.
Při ztrátě či zničení parkovací karty je nové vydání zpoplatněno částkou 100 Kč.

V ..................................................................................................
Dne ..............................................................................................
Podpis žadatele ...........................................................................

Záznam města Nové Město nad Metují
Údaje byly ověřeny:
výpisem z katastru nemovitostí

Parkovací karta byla vydána na období ......................................................................................................
Zaplaceno dne .................................................................. Pokladní doklad č. ...........................................
Kartu převzal (a) ............................................................... Dne .................................................................
příjmení a podpis

*

Označte či doplňte prosím danou skutečnost

Vyplňte prosím čitelně HŮLKOVÝM (velkým tiskacím) písmem

Tel.: +420 491 419 611 / pokladna: +420 491 419 637
E-mail: podatelna@novemestonm.cz
IČO: 272876
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