Městský úřad Kravaře, odbor dopravy, Tyršova 5, 747 21 Kravaře

ŽÁDOST
o vydání
Číslo speciálního označení vozidla (č. O 2)

SPECIÁLNÍHO OZNAČENÍ
VOZIDLA
řízeného osobou sluchově postiženou
(č. O 2)
držiteli řidičského oprávnění
- podle § 67 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.,
zákona o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
A. Žadatel (osoba sluchově postižená)
Příjmení:

Jméno:

Rodné příjmení:

Titul:

Datum narození:

ŘP č.

Číslo OP:

Telefon:

Trvalý pobyt: Obec: ……………………………………………. Část obce: ………………………………………………………….
Ulice: ……………………………………………. Č. p. …………… Č. orient.: ………….. PSČ: ……………….

C. Prohlašuji, že jsem držitelem průkazu:
ZTP

číslo: ……………………………………………………… platný (od) - do dne: .………………………………………………………
vydaný dne: ………………………………………………………. úřadem: ………………………………………………………………
který mi byl
vydán z důvodu úplné nebo praktické hluchoty.

D. Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsou v této žádosti uvedeny, jsou pravdivé a jsem si vědom(a) případných
následků, které by pro mne z nepravdivě vyplněných údajů vyplývaly.
Beru na vědomí, že jako žadatel(ka) o vydání speciálního označení vozidla O2, jsem povinen(a) osvědčit
skutečnosti rozhodné pro nárok na jeho vydání.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, dávám
souhlas se zjišťováním, shromažďováním a zpracováním osobních údajů Městskému úřadu Kravaře, odboru
dopravy, pro účely vydání speciálního označení vozidla po dobu vedení spisové dokumentace.

V Kravařích dne: ………………………………………….

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

010714

K žádosti prosím vždy doložte:
 platný občanský průkaz žadatele
 průkaz ZTP
 řidičský průkaz
Poučení: Dle § 67 odst. 1, 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, označení
vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O2“) smějí užívat jen osoby, které toto
označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Označení O2 vydá příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působnosti držiteli řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP
z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
Vydané Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou (č. O 2) jsem si osobně převzal(a)
byl(a) jsem řádně poučen(a):

V Kravařích dne: ………………………………………….

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

………………………………………………………………
podpis pracovníka odboru dopravy MěÚ Kravaře

010714

