Razítko podatelny :

Magistrát města Hradec
KrálovéČeskoslovenské armády 408
Hradec Králové
PSČ 502 00
Odbor dopravy

Žádost o zřízení (prodloužení) vyhrazeného parkování v zóně ISP
(zvláštní užívání komunikace – užití místní komunikace pro zřizování vyhrazeného parkování dle § 25
odst. 6 písm. c bod 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění)
Podmínky pro zřizování vyhrazeného parkování :
-

vyhrazené parkování bude označeno dopravním značením IP 12 s vyznačením RZ/SPZ vozidla,
resp. názvu fa, V10e,
povolení vyhrazeného parkování bude časově omezené s platností na dobu určitou,
před uplynutím lhůty musí osoba (žadatel) opět požádat o změnu lhůty (prodloužení) vyhrazeného
parkování,
pokud nebude lhůta vyhrazeného parkování obnovena, bude dopravní značení IP-12 z místa
odstraněno,
vyhrazené parkování může být povoleno jen s předchozím souhlasem Policie ČR a s předchozím
souhlasem vlastníka komunikace – na základě plné moci firmy ISP a.s., Hradec Králové.

Žadatel :
Jméno a příjmení / název fa : __________________________________________________________
Datum narození /IČO : ____________________________
Adresa / sídlo : _____________________________________________________________________
telefon : ______________________________

PSČ : _________________________________

Vyhrazené parkoviště bude pro: ________________________________________________________
Vyhrazené stání bude v době : 8-18 hodin*

24 hodin denně*

* nehodící se škrtněte

Vyhrazené parkoviště bude v ulici (u čp. ) : _______________________________________________

_____________________
datum

___________________________
podpis žadatele

K žádosti žadatel přiloží:
- u právnických osob kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku;
- za žadatele může provádět právní úkony (např. vedoucí k nabytí právní moci) pouze osoba
uvedená ve výpisu z obchodního rejstříku jako statutární zástupce nebo osoba k tomuto účelu
pověřená plnou mocí;
- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 500,-Kč při době trvání zvláštního užívání
komunikace do 6-ti měsíců a 1000,-Kč při době trvání zvláštního užívání komunikace delší než 6
měsíců;
- předchozí souhlas vlastníka komunikace – na základě plné moci vydává firma ISP a.s.,
Pouchovská 533/52a, Hradec Králové 3;
- situační plánek (náčrtek) umístění vyhrazeného parkoviště.
Upozornění : vyhrazené parkování je zpoplatněno.
ŽÁDOST SE PODÁVÁ MINIMÁLNĚ 30 DNŮ PŘED ZAPOČETÍM ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
KOMUNIKACE NA PODATELNU MAGISTRÁTU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
Podrobnější informace na internetových stránkách : www.isphk.cz , případně firma ISP a.s.,
Pouchovská 533/52a, 500 03 Hradec Králové, tel.: 800 101 039.

