Výpis z pořadníku pro přidělování a užívání parkovacích míst
ve správě družstva
Datum aktualizace tohoto výpisu: 21. 10. 2022
Upozornění:
Přidělování uvolněných parkovacích míst probíhá dle vnitrodružstevní směrnice na správu,
přidělování a užívání parkovacích míst ve správě družstva.
Výňatky z této směrnice: „Přidělování uvolněných parkovacích míst bude prováděno v pořadí
dle stáří podané žádosti tak, že dříve podaná žádost bude mít přednost před pozdější.“,
„Družstvo přednostně poskytuje parkovací místa do nájmu členům družstva, kteří bydlí v
blízkém okolí parkovacích ploch.“, „Uvolněné parkovací místo lze nabídnout do nájmu
nečlenovi pouze za předpokladu, že členové družstva nemají o parkovací místo zájem. Členovi
družstva lze pronajmout i více parkovacích míst, avšak pouze za předpokladu, že o pronájem
parkovacích míst nejeví zájem jiný člen družstva nebo osoba, která není členem družstva.“
Přehled lokalit a pořadí přijatých žádostí pro každou lokalitu:
Poznámka: Žádosti jsou uvedeny formou čísel jednacích, pod kterými je evidujeme.

Teplice, Alejní 2783 – 2795
1.
2.
3.
4.

č.j. 1619
č.j. 1624
č.j. 2052
č.j. 2061

Teplice, Alejní 2757
1. č.j. 1369
2. č.j. 1619
3. č.j. 1858

Teplice, Alejní 2754
1.
2.
3.
4.

č.j. 1639
č.j. 1640
č.j. 1641
č.j. 1619

Gagarinova 1423 – 1429
1. č.j. 1432
2. č.j. 1433
3. č.j. 1434

4. č.j. 1435
5. č.j. 1436
6. č.j. 1437
7. č.j. 1438
8. č.j. 1439
9. č.j. 1440
10. č.j. 1460

Gagarinova 1430 – 1434
1.
2.
3.
4.
5.

č.j. 1441
č.j. 1442
č.j. 1443
č.j. 1444
č.j. 1445

Teplice, Skupova 1256
Aktuálně neevidujeme žádnou žádost.

Teplice, Štúrova na křižovatce s Modlanskou ul.
1. č.j. 1627
2. č.j. 1688

Teplice, Štúrova 1249 – 1251
1. č.j. 1616
2. č.j. 1617
3. č.j. 1688

Teplice, Štúrova 1252 – 1254
1. č.j. 1617
2. č.j. 1642
3. č.j. 1688

Teplice, Zelená
1.
2.
3.
4.

č.j. 1625
č.j. 1619
č.j. 1622
č.j. 1624

