Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

ŽÁDOST O SMLOUVU
komentář k vyplnění žlutě
ŽADATEL:
Název/Jméno: Zde vyplňte jméno žadatele nebo právnickou osobu, za kterou žádost podáváte.
Adresa: Zde vyplňte adresu bydliště nebo sídlo subjektu... PSČ ..........
IČO/nar.: Vyberte IČO nebo datum narození, podle toho, zda žádáte jako fyzická nebo jako právnická
osoba. DIČ: Pokud žádáte jako fyzická či právnická osoba s přiděleným DIČ, vyplňte ho zde.
Plátce DPH

Ano

Ne

Zde vyplňte, zda jste (nebo subjekt, za který žádáte),

plátcem DPH.
Bankovní spojení: Zde vyplňte číslo bankovního účtu, ze kterého budete platit případné nájemné.
Kontaktní osoba: Zde vyplňte osobu, která zábor vyřizuje a se kterou má TSK komunikovat ...
Telefon: ... a kontakt na ni.

e -mail: ........………………………… ID dat. schránky Vyplňte, pokud si přejete s

TSK komunikovat přes datovou schránku.
DRUH ZÁBORU:

stánek s .........................................
výstavka zboží
parkování
akce – kulturní, sportovní, reklamní

mobilní

pevný

Zaškrtněte tuto možnost a vyberte,
o který typ akce se jedná.
jiný zábor .......................................................................

MÍSTO ZÁBORU:
ulice, č.p: Uveďte přesnou adresu záboru...........................…Praha …..... výměra ………. m2
Výměra musí odpovídat přiloženému situačnímu plánku.
ulice, č.p: ……………………………..………..............….......…Praha …..... výměra ………. m2
TERMÍN ZÁBORU:

od ……………………….. do ………….………………… Vyplňte datum (datumy)

záboru.
od ……………………….. do ………….…………………
od ……………………….. do ………….…………………
denně
pouze pracovní dny
pouze jednotlivé dny:
vašeho termínu záboru.

PO

bez svátků
ÚT
ST

Datum: datum kompletace a odeslání
VYPLŇUJE TSK:

ČT

včetně svátků
PÁ
SO
NE (nehodící škrtněte) Zvolte podle

Podpis žadatele: ……podpis……………………
záměr vyvěšen do: ..............................

TSK hl. m. Prahy a.s. zpracovává vyplněné osobní údaje z důvodu plnění smlouvy. Informaci o zpracování osobních údajů naleznete na adrese
http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-společnosti/o-společnosti-TSK-Praha/ #zoou
Upozornění:
Technická správa komunikací hl .m. Prahy a.s. (dále jen ,,TSK“).odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře
dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance
programu (dále jen ,,CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednající za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé
a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za
jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
parcelní č.: ………….……………….…....kat. území: ………………………………….……
počet dnů

výměra

sazba

základ

DPH

CELKEM

Splátky: 1)
………………Kč k …………
2) ………………Kč k …………
3) ………………Kč k ………….

4) ………………Kč k ……….…
5) ………………Kč k ………….
6) ………………Kč k ………….
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