
 
 
         

Žádost o zvláštní užívání místní komunikace  
Za účelem zřízení vyhrazeného parkování na vozovce pro fyzickou osobu 

 

podle §25 odst. 1 a 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a 

podle § 40 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 104 / 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů).                     

Ž A D A T E L 
 

a zároveň osoba zodpovědná za průběh zvláštního užívání: 

jméno a příjmení ………………………..………        datum narození ………..……………………… 

místo trvalého pobytu…………………..………………………………………………………….…… 

telefon ………………………………………………………………………..………………................

  

Fyzická osoba podnikající dále uvede: 

IČ: …………......  místo podnikání………………………………………..……………………………..  

 
 

Název ulice,  číslo popisné a popis místa, kde je žádáno o  vyhrazené parkování  
 

………………………………………………………………………………………………………… 

( pro lepší názornost připojte k žádosti situační náčrtek místa o které žádáte ) 

 

Na dobu od kdy do kdy                       Typ vozu a jeho registrační značka 
 

……………………………………    …………………..……………………… 

Povolení k provozování předmětu činnosti v rámci zvláštního užívání, pokud je takové povolení 
zapotřebí podle zvláštních předpisů (přiložit k této žádosti kopii živnostenského listu – např. u 
taxislužby)  

…………………………………………………………………………………… 

 
 

………………………                                  ………………….………… 

   Datum                                                         Podpis žadatele  
 

 

 

PID 

MĚSTSKÝ ÚŘAD Sezimovo Ústí – Odb. rozvoje, živ. prostředí a dopravy 
Dr. E. Beneše 21, 390 01 Sezimovo Ústí, telefon: 381 201 138  



Jméno a příjmení toho, kdo má za průběh zvláštního užívání zodpovídat  

(liší-li se od žadatele, u právnických osob jejich název, sídlo) 

…………………………………………………………………………………………………............ 

Datum narození ……….………….... Telefon ………………………………………………………...  

IČO ………………………………... 

 

 

 

Vlastník / provozovatel  vozidla (pokud se liší od žadatele)  

 

jméno a příjmení ………………………..………        datum narození ………..…………………… 

místo pobytu …………………..………………………………………………………….……….… 

zaškrtnutím prohlašuji, že žiji ve společné domácnosti se žadatelem a budu žadatele dopravovat  

 

 

………………………                                 …….…….….……………….………… 

   Datum                                                   Podpis vlastníka / provozovatele vozidla  

 

 

 
Tímto prohlášením uděluje vlastník/provozovatel vozidla souhlas se zpracováním výše uvedených osobních 

údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, 

za účelem zřízení vyhrazeného parkování na vozovce. Tento souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat.  

 

 

………………………                                 …….…….….……………….………… 

   Datum                                                   Podpis vlastníka  / provozovatele vozidla  

 

 

Přílohy: 
• Kopie technického průkazu vlastníka / provozovatele vozidla 

• Kopie řidičského průkazu provozovatele vozidla 

• Kopie parkovacího průkazu osoby se zdravotním postižením 

• Kopie průkazu ZTP/P žadatele 

• Předchozí souhlas Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor 

Tábor, Dopravní inspektorát, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního 

provozu (§ 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.) - může být i samostatnou přílohou žádosti 
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