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podle ust. § 25 odst. 1 a 4  a § 25  odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, ust. § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

                                                            Žadatel 
 
Jméno a příjmení : …………………………………….…….… datum narození : …….…..…………………… 
 
žádám v místě svého trvalého bydliště v Praze 11 o vyhrazené parkování: 
 
ulice, č. p. :   ……………………………………….…………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………….…………………  E-mail: …………………………………................................ 
 
nové : ANO/NE *) prodloužení : ANO/NE *) změna  RZ: původní ….……………nová ……....… 
 
zrušení :  ANO/NE *)  z důvodu ……………..……………………………………………..………………………… 
 
 

Jsem držitelem průkazu   ZTP nebo ZTP/P *)  č. :   ……..…....................vydaný kým …………. 

vydaný dne: …………………………….…   platný do :  ..……………………………………………………………. 

Jsem odkázán na invalidní vozík :   ANO/NE *) 

Evropský parkovací průkaz  č. ….………….………….…  platný do  …………………….….………………  
 
Tovární značka vozidla: ………………………………………   RZ: …………………………………………………. 
Technický průkaz č. : ……………….……… osvědčení o reg. vozidla č. ……………………………………                                  
 
Výpůjční smlouva č.: ……………………………………… ze dne:…………………………………………………. 
                                                                                                                                                                  *) nehodící se škrtněte  

K žádosti uvádím: 
□ Jsem majitelem vozidla, užívám ho pravidelně a slouží mi převážně k vlastním potřebám. 

□ Majitelem vozidla je uvedený člen rodiny ve společné domácnosti, vozidlo potřebuji pravidelně a 
jsem na něj plně odkázán. 

□ Vozidlo řídím sám.      

□ Držitelem řidičského oprávnění je uvedený člen rodiny ve společné domácnosti. 
 
      Jméno a příjmení, dat. nar.: …………………………………… vztah k žadateli ………………………. 
 
 

Žadatel se zavazuje k tomu, že vyhrazené parkovací stání potřebuje k trvalému užívání (nikoliv 
občasnému parkování), což bude v průběhu užívání kontrolováno.  

Žadatel taktéž podpisem stvrzuje, že si je vědom, že na povolení vyhrazeného parkovacího místa není 
právní nárok a příslušný silniční správní úřad rozhoduje dle předložených podkladů, podmínek v místě 
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trvalého bydliště apod. Současně bere na vědomí, že rozhodnutí o povolení vyhrazeného parkovacího 
místa je vydáváno na dobu určitou a je z důvodu veřejného zájmu kdykoliv odvolatelné.  
V případě, že vyhrazené parkovací stání nebude dostatečně využíváno či bude užíváno v  rozporu se 
stanovenými podmínkami, vyhrazuje si silniční správní úřad právo písemně povolení ke zvláštnímu 
užívání odejmout a vyhrazené parkovací stání zrušit. 
 

Svým podpisem stvrzuji pravdivost výše uvedených údajů a jsem si vědom svých povinností.  

 
V  Praze dne: ……………………… Podpis žadatele: ……………………… 
 

Zástupce (pouze při zastupování na základě plné moci či ze zákona – nezletilý, opatrovnictví apod.): 

Jméno a příjmení:                   Datum narození: 
  
Bydliště:        Telefon: 
 

Nutné předlož it  originály :  
 

 Výpůjční smlouva uzavřená s TSK hl. m. Prahy, a. s., obchodní odd., tel: 722 980 756, Veletržní 
1623/24, Praha 7-Holešovice, v případě prodloužení, změny RZ a ukončení – nepředkládá se. 

 Situační plánek, v případě prodloužení, změny RZ a ukončení – nepředkládá se. 
 Průkaz ZTP nebo ZTP/P, evropský parkovací průkaz (modrá karta označující vozidlo, které užívá 

držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P). 
 Technický průkaz vozidla, osvědčení o registraci vozidla. 
 Řidičský průkaz vč. zdravotní způsobilosti (pokud ji zákon vyžaduje). 

 
Potvrzení ošetřujícího lékaře: 
Potvrzuji, že výše uvedený pacient má pohybové obtíže tak závažného charakteru, že je nezbytné, 
aby mu bylo vyhrazeno parkovací stání pro osobní vozidlo v místě jeho trvalého pobytu, jelikož není 
schopen bez závažných zdravotních problémů dojít k vozidlu v docházkové vzdálenosti  
cca 100 m. 
 
V Praze dne ………………………….. 

.……………………...................... 
      podpis a razítko lékaře 

Upozornění pro  žadatele  

Rozhodnutí místně příslušného silničního správního úřadu se řídí ustanovením § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na umístění parkovacího místa a 
situační plánek připraví žadatel ve spolupráci s odborem dopravy MČ Praha 11 a před podáním žádosti 
uzavře výpůjční smlouvu se správcem komunikace. V místě požadovaného parkování nesmí být zákaz 
stání, zastavení a musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m. 
 
Místo podání žádosti: 
Úřad MČ Praha 11, Odbor dopravy, odd. silniční správní úřad, Anny Drabíkové 534/3, 149 41 Praha 4 
(zadní vchod – vedle lékárny) 
Úřad MČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4 – podatelna.  
Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách MČ - www.praha11.cz. 

http://www.praha11.cz/

