Žiadateľ: ................................................................................................................................................
(titul, meno, priezvisko)
Adresa: ...................................................................................................................................................
Tel. kontakt: .......................................... E-mail: .............................................................................
Mesto Poprad
Odbor výstavby
Oddelenie územného plánu a dopravy
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
V Poprade, dňa: ..................................................
VEC
Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre vozidlo prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien
a doplnení (cestný zákon) a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 6/2019
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len
„VZN č. 6/2019“), žiadam o vyhradenie parkovacieho miesta pre motorové vozidlo s evidenčným
číslom ....................... prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, na parkovisku
nachádzajúcom sa na ulici ................................... , pri bytovom dome ................................ v mieste
môjho trvalého pobytu.
Svojim podpisom resp. podpisom zákonného zástupcu potvrdzujem správnosť a pravdivosť údajov
uvedených v tejto žiadosti a uvedomujem si právne následky v prípade zistenia nepravdivosti údajov
uvedených na žiadosti. Zároveň beriem na vedomie svoju povinnosť umiestniť dopravné značky na
vlastné náklady prostredníctvom správcu miestnych komunikácií, ktorým je príspevková organizácia
mesta Poprad – Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, 058 01 Poprad alebo
inou osobou, ktorá je oprávnená umiestňovať dopravné značky na pozemných komunikácie v zmysle
platnej legislatívy, technických noriem a zásad pre používanie dopravného značenia na pozemných
komunikáciách. Dopravné značky musia svojím vyhotovením zodpovedať STN 0l 80 20 a vyhláške
MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.
Žiadateľom je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím.

............................................................
vlastnoručný podpis oznamovateľa
(PO + pečiatka)
Prílohy:
-

občiansky preukaz k nahliadnutiu pre overenie totožnosti žiadateľa, prípadne zákonného
zástupcu
fotokópiu preukazu OŤZP (obojstranne)
fotokópiu komplexného posudku ÚPSVaR
fotokópiu parkovacieho preukazu vydaného ÚPSVaR (obojstranne)
fotokópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla
situačný náčrt návrhu umiestnenia vyhradeného parkoviska
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Lehota na vybavenie:
-

lehota na vybavenie žiadosti po jej doručení spolu s potrebnými prílohami do podateľne MsÚ
Poprad alebo do elektronickej schránky MsÚ je 30 dní

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na webovej stránke
prevádzkovateľa https://poprad.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na Mestskom
úrade Poprad.
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