
 

Číslo jednací: Nevyplňujte, vyplní MěÚ Bechyně 

 

ŽÁDOST O VYDÁNÍ PARKOVACÍHO LÍSTKU 
v souladu s Nařízením města Bechyně č. 9/2012 o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích 

(dále jen „Nařízení“) 

 

ŽADATEL 
jméno, příjmení, dat. narození, trvalé bydliště, tel. kontakt 
obchodní jméno, IČO, sídlo, jméno a příjmení osoby, která jménem právnické osoby žádost podává, tel.kontakt 

 

 

ŽÁDÁM O VYDÁNÍ PARKOVACÍHO LÍSTKU 
(označte křížkem) 

 A 

Parkovací lístek A , cena 300,- Kč na rok, může požádat fyzická osoba, která má trvalý pobyt ve vymezené 
oblasti města (nám.T.G..M.) a je majitelem nebo provozovatelem osobního automobilu 

Prohlašuji, že jsem majitelem-provozovatelem osobního automobilu a trvale 
bydlím na adrese, Bechyně, nám. T.G.Masaryka čp. .................. 

 B 

Parkovací lístek B, cena 500,- Kč na rok, může požádat fyzická nebo právnická osoba se sídlem, místem 
podnikání nebo provozovnou ve vymezené oblasti města (nám.T.G.M.) 

Prohlašuji, že mé sídlo, místo podnikání nebo provozovna je na adrese 
Bechyně, nám. T.G.Masaryka čp................... 

 C 

Parkovací lístek C, cena 500,- Kč na rok, může požádat fyzická osoba, která je zaměstnancem (nebo ve 
služebním poměru) fyzické nebo právnické osoby, která má ve vymezené oblasti města (nám.T.G.M.) sídlo, 
místo podnikání nebo provozovnu 

Prohlašuji, že jsem zaměstnancem (nebo ve služebním poměru) k .................. 
................................, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu na 
adrese Bechyně, nám. T.G.Masaryka čp. ................... 

 D 
Parkovací lístek D, cena 1.000,- Kč na rok, mohou požádat ostatní fyzické osoby, které jsou občany města 

Prohlašuji, že jsem občanem města, trvale bydlím na adrese Bechyně, 
.................................................................................................. 

 E 

Parkovací lístek E, cena 1.000,- Kč na rok, mohou požádat ostatní právnické osoby, které mají sídlo na 
území města 

Prohlašuji, že právnická osoba, jménem které žádám, má sídlo na adrese 
Bechyně, ................................................................................................... 

 F Parkovací lístek F, cena 3.000,- Kč na rok, mohou požádat ostatní právnické a fyzické osoby 

 P Parkovací lístek P (přenosný), cena 3.000,- Kč na rok, mohou požádat ostatní právnické a fyzické osoby 
poskytující ubytovací služby 

 

Žádám o vydání parkovacího lístku pro motorové vozidlo s RZ ........................... 
 

Beru na vědomí, že jsem oprávněn užívat parkovací lístek po dobu, po kterou splňuji podmínky pro vydání parkovacího lístku 
stanovené Nařízením. Podmínky pro vydání parkovacího lístku jsem povinen prokázat. Všechny údaje v této žádosti jsem uvedl 

úplně a pravdivě a prohlašuji, že jsem oprávněn k podání této žádosti. 

 

 

 

V Bechyni dne:        Podpis žadatele: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----

- 
Nevyplňujte, vyplní MěÚ Bechyně 
 

Údaje v žádosti souhlasí: ANO NE Poplatek uhrazen dne: 

Ověření údajů provedl(a): Pozn.: 

Parkovací lístek vydán dne: Číslo parkovacího lístku: 

Parkovací lístek převzal dne: Podpis: 

 


