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Žádost o vydání parkovacího průkazu O7 

  

  

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

Datum narození: ……………………………………Rodné číslo……………………………… 

Místo trvalého pobytu: …………………………………………………………………………. 

Číslo OP: …...…………………………………………………………………………………... 

Průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP, ZTP/P číslo…………………………………….. 

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

Platnost do: ……………………………… 

  

  

Zákonný zástupce/opatrovník: 
  

Jméno a příjmení: ………….……………………………………….…………………………... 

Datum narození: …………………………………… Rodné číslo……………………………... 

Místo trvalého pobytu : ……………………………………………………………………….... 

Číslo OP:………………………………………………………………………………………... 

  

  
  

 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. 
  
Souhlasím v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, se zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení žádosti.  

 

Prohlašuji, že jsem byl informován o účelu a době zpracování osobních údajů a dále i o správci, který bude 

s osobními údaji nakládat. 
  

    
  

V ………………………………. dne ………………………… 

  

  

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

                         podpis žadatele                                                                                                                                    

.                                                                                                              (zákonného zástupce/ opatrovníka) 

 



 
Poučení 

 
osoby se zdravotním postižením o užívání vydaného speciálního označení vozidla č. O7 

 
Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze 
v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem 
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna 
prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP, 
s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo ZTP/P, který ji opravňuje 
k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. 
Pokud těžce zdravotně postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby 
vydaným zvláštním označením č. O7 bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě 
přepravována.  
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.  
 
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 se zdravotním 
postižením dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; 
přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 
  
● v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ 
omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN 
DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ 
 
● v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím 
průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní 
značkou „Pěší zóna“ 
 
● 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 po-zemních komunikacích, 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.  
 
 
Dne:        Převzal/a:  
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