Odbor dopravy
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Pracoviště: Měnínská 4, 601 92 Brno

Žádost o povolení parkovacího stání pro osobu s průkazem ZTP, ZTP/P

(podle metodického doporučení městské části Brno-střed pro udělování souhlasu k vyhrazenému
parkování pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P)
Žádost se posuzuje dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Žádám o povolení vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo RZ
na ulici
žadatel
trvalý pobyt

před objektem
datum nar.

(jméno, příjmení, titul)

v termínu od

box č.

tel.:
v rozsahu

do

m2

Platnost předchozího rozhodnutí o VPS skončí/skončila dne:
číslo průkazu ZTP

platnost do

označení „07“ č.

platnost do

OP č.

ŘP č.

četnost využití vozidla denně
důvod využití vozidla:

k chůzi používám:
žadatel je vlastník (provozovatel) vozidla ano
Majitel vozidla (v případě, že žadatel není vlastníkem vozidla)
Jméno a příjmení

datum nar.

adresa
vztah k žadateli
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RZ vozidla

ŘP č.

Žádost o vyhrazené parkovací stání (ZTP, ZTP/P)
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Čestné prohlášení
Prohlašuji, že nemám garáž ani možnost parkovat na jiné odstavné ploše (průjezd, dvůr, apod.),
v blízkosti mého bydliště. Zavazuji se, že vyhrazené parkovací stání nebude využíváno
k podnikatelským účelům a že jej nebudu poskytovat, pronajímat jiné osobě. Vyčerpal jsem rovněž
veškeré možnosti z výhod zvláštního označení 07, § 67 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích. Jsem seznámen(a) s tím, že dlouhodobé nevyužívání vyhrazeného
parkovacího stání nebo jeho pronajímání třetí osobě je důvodem ke zrušení povolení.
Po vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace si realizaci dopravního značení zajišťuje
žadatel vlastními náklady.
Poskytnutím osobních údajů na tomto formuláři dochází ke zpracování osobních údajů za účelem
vyřízení příslušné žádosti. V této souvislosti Vám sdělujeme, že městská část Brno-střed přijala
Zásady ochrany osobních údajů, které naleznete webových stránkách MČ BS na http://www.brnostred.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju, kde se dočtete více o zpracování osobních údajů a Vašich
právech.
V Brně dne:
________________________________
podpis žadatele

Doklady předložené k nahlédnutí:
- doporučujeme doložení zdravotního stavu od lékaře – není povinné!
- průkaz ZTP, ZTP/P
- parkovací průkaz ZTP, ZTP/P (modrý průkaz „vozíčkáře“)
- občanský průkaz
- řidičský průkaz
- technický průkaz vozidla
- od 68let způsobilost k řízení motorových vozidel
- majitel vozidla (pokud není žadatel) OP, technický průkaz vozidla
- řidič vozidla (pokud není žadatel) OP, ŘP, od 68let způsobilost k řízení motorových vozidel
Seznam požadovaných příloh:
-
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situační nákres + stanovení přechodné úpravy silničního provozu dle odboru dopravy MMB,
Kounicova 67, Brno (přílohy u rozhodnutí o vyhrazeném parkovacím stání)
v případě, že k žádosti nebude doložen souhlas vlastníka pozemní komunikace (Městská část
Brno-střed), zajistí příslušný doklad silniční správní úřad
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