Příloha č. 2 – Pravidel pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího stání na pozemních
komunikacích ve vlastnictví města Hrádek

Žádost
o povolení zvláštního užívání místní komunikace - vyhrazeného parkování
Níže uvedený žadatel žádá o povolení zvláštního užívání místní komunikace. Předáním této žádosti dotčeným
účastníkům k jejich vyjádření je považováno správním orgánem za zahájení správního řízení (viz. § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Tato forma podání žádosti platí pouze v tom případě, že žadatel sám
shromáždí veškeré doklady a písemnosti potřebné pro vydání rozhodnutí (viz. § 50 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád).

A) Žadatel:
Jméno a příjmení/Název žadatele ……………………………………………………………………
Datum narození/IČO …………………………………………………………………………………
Adresa/sídlo………………………………………………………………………………..………….
Jednající/zastoupena ………………………………………………………………………………….
E-mail:………………………………………………Tel.:…………………………………………….
B) U osob zdravotně tělesně postižených, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III.
stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) – číslo průkazu …………………………………………….
C / 1) Přesné určení zvláštního užívání (označení obce, názvu ulice a č.p. žadatele)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
C/ 2) Doba trvání zvláštní užívání (obvykle na dobu trvání 1 kalendářního roku, maximálně však
do konce kalendářního roku následujícího po podání žádosti): od ………………… do………………..
C / 3) Důvod zvláštního užívání - zřizování vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo:
Registrační nebo státní poznávací značka (RZ/SPZ) ……………………………………..
Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že je provozovatel vozidla s výše uvedenou RZ/SPZ.
C / 4) Dopravní značení:
 Stávající povolené na základě rozhodnutí ze dne …………………….., č.j. ……………………,
 Nové doložené grafickým návrhem v příloze žádosti.
D) Žadatel je povinen se zavazuje, že na pokladně MěÚ Hrádek (číslo dveří 102) nebo převodem
na účet města uhradí před vydáním rozhodnutí/povolení správní poplatek ve výši dle doby trvání –
do 10 dnů včetně 100 Kč, do 6 měsíců 500 Kč, nad 6 měsíců 1000 Kč).
Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že není uživatelem jiného vyhrazeného parkovací místa ve Městě
Hrádek ani vlastníkem stavby garáže nebo pozemku sloužícího k obdobnému účelu.

..................................................................................
razítko a podpis žadatele/oprávněné osoby
(v případě zastupování – doložit plnou moc)

Přílohy:
- Grafický návrh (mapka) týkající se zvláštního užívání místní komunikace (vyhrazeného parkování),
případně se stanoviskem Policie ČR DI Rokycany, bylo-li před podáním žádosti vydáno
- Grafický návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (svislého dopravního
značení) včetně výkresu stávajícího dopravního značení v místě návrhu úprav provozu, bude-li
následně žádáno o umístění dopravního značení
- Kopie malého technického průkazu
- Kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P
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Souhlas účastníků/dotčených orgánů v řízení o povolení zvláštního užívání místní komunikace
Předáním této žádosti účastníkům k jejich vyjádření je považováno správním orgánem za zahájení správního
řízení (viz. §47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Tato forma podání žádosti platí pouze v tom
případě, že žadatel sám shromáždí veškeré doklady a písemnosti potřebné pro vydání rozhodnutí (viz. § 50 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).
Účastníci řízení dále stvrzují svým podpisem v souladu s § 36 odst. 3, zákona č.500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, (citace zákona: odst. (3) Nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti
v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.)

že jim byla dána možnost se vyjádřit k podkladům žádosti (viz uvedená stanoviska v žádosti), další
požadavky nemají, vzdávají se práva vyjádřit se k těmto podkladům pro vydání rozhodnutí a souhlasí
s vydáním rozhodnutí:

1/ Souhlas vlastníka nebo pověřeného správce dotčené místní komunikace dle § 25 odst. 1. zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
V zastoupení vlastníka místní komunikace ……………………………………………………………………………….…………
*SOUHLASÍME/*NESOUHLASÍME

se zvláštním užívání výše uvedené místní komunikace z důvodu
a na dobu uvedenou v žádosti za těchto podmínek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V Hrádku, dne .................................

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

razítko a podpis oprávněné osoby
(v případě zastupování – doložit plnou moc)

2/ Souhlas Policie ČR DI Rokycany, jako dotčeného orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů,
*SOUHLASÍME/*NESOUHLASÍME

se zvláštním užívání výše uvedené místní komunikace z důvodu
a na dobu uvedenou v žádosti za těchto podmínek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V…………………….……. dne .................................

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

razítko a podpis oprávněné osoby
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