
Městský úřad Strakonice 

Odbor dopravy 

Velké náměstí 2 
386 21 Strakonice 

 

Ž Á D O S T 
o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace 

- vyhrazené parkovací místo 
dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Žádám  a) nové vyhrazené parkovací místo 

  b) o prodloužení platnosti povolení vyhrazeného parkovacího místa 

 

1/ Jméno a adresa žadatele: (majitele vozidla)………………………………………………………………………….. 

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

datum narození: ……………………………………………… telefon: .…………….…………………… 

2/ Důvod zvláštního užívání: 

 žadatel/ka *)   ……………………………………………………………………………………….. 

 manžel/ka žadatele *)  ……………………………………………………………………………………….. 

 nezletilé dítě žadatele *) ……………………………………………………………………………………….. 

 osoba v péči žadatele *) ……………………………………………………………………………………….. 

je držitelem průkazu ZTP/P č.: ……………………………………….. a označení O1 č. …………………………………… 

3/ Místo vyhrazeného parkovacího stání: 

obec: …….…………………….. katastrální území: ………………………….………… název ulice: ……………………….. 

přesný popis místa: ………………….………………………………………………………………………………………………… 

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

4/ Údaje o vozidle: 

registrační značka vozidla: ……………………………….. typ automobilu: …………………………………………………. 

5/ Jméno a adresa osoby zodpovědné za zvláštní užívání: 

……………………………………………………………………………………… telefon: …………………………………………… 

 
 

Datum: ……………………………………            ……………...…….….……………………………………… 
                podpis a razítko žadatele 

 
 
Přílohy žádosti: 
• předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace - Město Strakonice, majetkový odbor, Velké 
náměstí 2 – p. Bezpalec / 383 700 321 

• předchozí souhlas Policie ČR - KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice – 

por. Bc. Dvořáková, por. Krejčí, DiS. / 974 237 258 
• přehledná situace (mapa, náčrtek) s vyznačením vyhrazeného místa 

 



ŽADATEL NEVYPLŇUJE 

Současně se žádostí předloží žadatel k ověření údajů: 
• průkaz ZTP/P 

• řidičský průkaz 
• osvědčení o technickém průkazu vozidla 

 
Město Strakonice souhlasí – nesouhlasí *) se zvláštním užíváním a stanovuje následující podmínky: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Datum:  …………………………… č.j.……………………… ….…………………..………………………………………… 

                               podpis a razítko 

___________________________________________________________________________________ 

Policie ČR – KŘ, DI Strakonice souhlasí – nesouhlasí *) se zvláštním užíváním a stanovuje následující 

podmínky: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Datum:  …...………………………. č.j.………………………   ….………………………………..…………………………… 

                               podpis a razítko 

*) nehodící se škrtněte 


