
 
 

 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 
ŽÁDOST O VYDÁNÍ PARKOVACÍHO PRŮKAZU O7 

 

Jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….……………..... 

Číslo elektronicky čitelného identif. dokladu …………………………………………..….………………. 

Datum narození (nepovinný údaj): ……………………………………………………..………………….. 

Místo trvalého pobytu (nepovinný údaj): ………………………………………………………..……….… 

Průkaz mimořádných výhod (osoby se zdravotním postižením) ZTP, ZTP/P  číslo: …...…………….. 

Vydal: ………………………………………...…………………  dne: ……………………………………... 

Platnost do: ……………………………… 

 

Zákonný zástupce/opatrovník: 
 
Jméno a příjmení: ………………….……………………………………….……………………………..… 

Číslo elektronicky čitelného identif. dokladu ………………………………………….…………………... 

Datum narození (nepovinný údaj): ………………………….……………………………………………… 

Místo trvalého pobytu (nepovinný údaj): ……………………..………………………..………………….. 

 
 
Poučení žadatele:  
 
Žadatel byl poučen o užívání vydaného speciálního označení motorového vozidla O7. 
 

V případě zneužití speciálního označení č. O7 mohou obecní úřady obce s rozšířenou 

působností vydané zvláštní označení odebrat. 
Svým podpisem dávám souhlas s využitím výše uvedených osobních údajů pro výše uvedené 
účely. 

 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem byl informován o skutečnosti, v jakém rozsahu a pro jaký 
účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a 
komu mohou být osobní údaje zpřístupněny a jakým způsobem budou osobní údaje vymazány. 
Dále stvrzuji, že jsem byl informován o právu k přístupu k osobním údajům, právu na opravu 
osobních údajů, jakož i dalších právech stanovených v ustanovení Zákona o zpracování osobních 
údajů č. 110/2019 Sb. Informace o právech subjektu údajů je také uveřejněna na webových 
stránkách v sekci Poskytování informací, ochrana osobních údajů a to formou Zásad zpracování 
osobních údajů města Horažďovice.  
 
Potvrzuji, že jsem byl poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.   
 
 
V ………………………………. dne ………………………… 
 
 
 

……………..……………..…………………………… 
                  podpis žadatele  

(popřípadě zákonného zástupce/opatrovníka) 



 

 

POUČENÍ 

TĚŽCE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY O UŽÍVÁNÍ VYDANÉHO SPECIÁLNÍHO 

OZNAČENÍ VOZIDLA Č. O7 

 

 

 
1. Speciální označení č. O7 smí být používáno jen na vozidle, které zajišťuje přepravu těžce 

zdravotně postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu těžce zdra-
votně postižené osoby, nemůže být označeno speciálním označením č. O7. 

 
2. Pokud těžce zdravotně postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby 

vydaným zvláštním označením č. O7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravo-
vána.  

 
3. Umístění vydaného označení na vozidle musí být na zvnějšku dobře viditelném místě, aby 

bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu a má zvláštní práva.  
 
4. Vozidla označená zvláštním označením č. O7 mohou: 

 
●  v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou  
 řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby těžce zdravotně  
 postižené, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz  
 stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komuni-
 kacích 
 
● na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby těžce  
 zdravotně postižené je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání 
 
Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz označující vozidlo 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště 
v místě bydliště podle jiného právního předpisu (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb.). 
 
Speciální označení vozidla č. O7 je nepřenosné a jeho zneužití je právně postižitelné. Vydání 
tohoto označení není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených 
občanů.  
 
Pokud se použije v mezinárodním provozu, musí uživatel karty respektovat práva hostitelské 
země.  
 
 
 

 


