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Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště 
pro vozidlo osoby těžce zdravotně postižené 

 
Žádám Vás o povolení vyhrazeného parkoviště ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhrazené parkoviště (již povolené: ano     – ne     ) žádám v místě trvalého bydliště> 

Příjmení a jméno: …………………………………………  Datum  nar.: ……………….  

Bydliště: …………………………………………………………………….. Tel.:………………. 

Žádané místo pro parkoviště v Praze 3, ulice: ……………………………… č.:  ..…………….. 

bližší popis: …………………………………………………………………………………...........…. 

Jsem držitelem průkazky ZTP, ZTP/P  č.: .…………………… …………. vyd. dne: …….……… 

kým: ………………………………………….  z důvodu: ……………………………………..…. 

Průkazka je platná do: .....................................     Odkázán na invalidní vozík:  ANO     NE   
 
Jsem držitelem parkovacího znaku:   O7                  č.:  …………………………… 
 

Majitelem vozidla je: …………………………………………… řidič: ……………………… 

Typ motorového vozidla: ……………………………………….. SPZ/RZ:…………………… 

Číslo řidičského průkazu: …………………… vydal: ………………..    dne:.……………… 

Řízení vozidla:  a) sám/a/ 
b).............................................................................................................. 

Rozhodnutí bude převzato osobně:     ANO      NE        

Jsem si vědom, že na povolení 
vyhrazeného parkoviště není právní 
nárok. Při nedodržení stanovených 
podmínek a v případě nutnosti, může být 
parkoviště zrušeno. 

Vyhrazeno pro údaje OD ÚMČ P3: 

Datum: 

 

 

Podpis žadatele: 

 

 

 

 Náležitosti viz druhá strana žádosti. 
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S touto vyplněnou žádostí o povolení (prodloužení) vyhrazeného parkoviště pro 
vozidla osob těžce zdravotně postižených - invalidy - doložte na Odbor dopravy 
ÚMČ Praha 3:  

 
 Půdorysný situační plánek se zakresleným stáním (Praha 3, název ulice, před 

domem č.) – umístění nově zřizovaného vyhrazeného parkoviště je nutno 

předem projednat s Odborem dopravy ÚMČ P3 

 Výpůjční smlouvu s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (viz „Žádost 

o vypracování výpůjční smlouvy“) 

 Kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P + kopii parkovacího průkazu O 7 

 Doklad o místě trvalého pobytu žadatele (kopie občanského průkazu) 

 Kopii dokladu prokazujícího provozovatele vozu (tzv. „malý“ či „velký“ technický průkaz) 

 Doklad o místě trvalého pobytu provozovatele vozu (kopie občanského průkazu), 

pokud není provozovatel vozu totožný s žadatelem  

 Kopii řidičského průkazu + žadatel starší 65 let posudek o zdravotní způsobilosti 

podle § 87 odst. 3 a § 88 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Tyto doklady nebudou vyžadovány 

pouze v případě osoby s průkazem ZTP/P závislé na pomoci jiné osoby 

ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) 


