Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu
Ostrava-Jih
odbor dopravy a komunálních služeb

Žádost
o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace
za účelem
elem vyhrazeného parkování pro zdravotně postiženou
iženou osobu
(ve smyslu zákona č.. 13/1997 Sb. ve zn
znění pozd. předpisů)
ů)
I. Žadatel
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalý pobyt:
Ulice+ číslo domu:

Město:

Telefon:

E-mail*:

Průkaz ZTP (ZTP/P) č.*::

PSČ:

Parkovací průkaz
pr
č.*:

Korespondenční
ní adresa (pokud není stejná jako trvalý pobyt):

II. Předmět žádosti
Parkovací místo má být vyhrazeno na komunikaci ………………………………. před
řed domem č. ………………
Pro osobní motorové vozidlo RZ: ………………………………
……………
Rozměry
ry vyhrazeného stání (dle projektové dokumentace): …………………………………………………………
Doba vyhrazeného parkování (od – do ): ……………………………………………
Datum : .......................................................... Podpis žadatele: ……………………………………………………..
.

III. Souhlas vlastníka místní komunikace
Souhlas správce MK jednajícího jménem Statutárního města Ostravy, Městského
stského obvodu Ostrava –
Jih, se sídlem Horní 3, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČ 00845451, zmocněného
ěného usnesením Rady
městského obvodu Ostrava – Jih č. 2331/60 ze dne 10.3.2016 k zastupování Městského
M
obvodu
Ostrava-Jih jako účastníka řízení
ízení vedených ve smyslu zákona č.. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění
ní pozdě
pozdějších předpisů,, se zvláštním užíváním místní komunikace
specifikovaného výše
V Ostravě dne: …………………………….
…………………………. Správce MK:
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IV. Přílohy k žádosti
•

Průkaz totožnosti žadatele (pokud žádá osoba blízká, tak také průkaz
pr kaz totožnosti držitele průkazu
pr
ZTP,
ZTP/P)

•

V případě,, že žádá opatrovník občana
ob
zbaveného či omezeného způsobilosti
sobilosti k právním úkonům
úkon
usnesení o ustanovení opatrovníka

•

Originál průkazu ZTP, ZTP/P

•

Originál Parkovacího průkazu
kazu ozna
označující vozidlo přepravující osobu těžce
žce zdravotně
zdravotn postiženou

•

Original technického průkazu
kazu vozidla

•

Návrh dopravního značení
ení v 5-ti
5 vyhotoveních odsouhlasený Policií ČR
R (dle §77 zák. č. 361/2000 Sb.)

Poučení:
Žádost je potřeba doručit osobně na odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih,
Ostrava
Horní 3, OstravaHrabůvka, kancelář č. 209B,, informace na tel. 599430377
599430
Za vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace je dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních
poplatcích, položka 36a) stanoven správní poplatek ve výši 1000,-1000, Kč.. Od tohoto poplatku je osvobozeno
povolení ke zřízení
ízení parkovacího místa pro občany
ob
se zvlášť těžkým
žkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány
p
mimořádné výhody II. nebo III. stupně
ě (pr
(průkaz ZTP nebo ZTP/P).

Souhlas se zpracováním osobních údajů
údaj
Uděluji
luji tímto souhlas se zpracováním mých osobních údajů správci - statutárnímu mě
ěstu Ostrava – městskému
obvodu Ostrava-Jih,
Jih, se sídlem Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČO:
I
00845451. Účelem
čelem zpracování osobních
údajů (*) je vedení správního řízení
ízení ve věci
v
zvláštního užívání komunikací.
Tento souhlas poskytuji dobrovolně
ě a jsem si vědom,
v dom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením
doru
písemného
oznámení na adresu správce. Odvoláním souhlasu není dotčena
dot ena zákonnost zpracování založena na ssouhlasu
před jeho odvoláním.
V Ostravě dne:
Jméno a příjmení, podpis:: _____________________________________

Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
vka
ID datové schránky 2s3brdz
www.ovajih.cz
Strana 2 z 2

IČ 00845451
DIČ CZ00845451
Č
Číslo
účtu 19-1520761/0100

