MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA
CENTRUM 2/3, 017 13 POVAŽSKÁ BYSTRICA, IČO: 00317667
ŽIADOSŤ
o osobitné užívanie verejného priestranstva - vyhradenie parkovacieho miesta pri bytovom dome pre potreby
držiteľa preukazu ŤZP, resp. ŤZP/s používajúceho parkovací preukaz fyzickej osoby so zdrav. postihnutím
(v zmysle VZN o parkovaní a státí vozidiel na miesnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách
mesta Považská Bystrica a VZN o niektorých miestnych daniach)
Žiadateľ:
Adresa:
narodený:

Kontakt:

Parkovacie miesto - adresa:
Výmera

m 2 / podľa STN 01 8020 /

Užívateľ park. miesta:

Adresa užívateľa:

Číslo preukazu fyz. osoby s ŤZP, resp. ŤZP/s:
Číslo park. preukazu fyz. osoby so zdravot. postihnutím:

platnosť
platnosť

Evidenčné číslo vozidla:

Doba užívania vyhradeného parkovacieho miesta:
(max. 1 kalendárny rok)

od

do

Žiadateľ, ktorý prvýkrát žiada o vyhradenie parkovacieho miesta, je povinný priložiť k žiadosti kópie týchto dokladov:

1. preukaz fyzickej osoby s ŤZP, resp. ŤZP/s
2. parkovací preukaz fyzickej osoby so zdrav. postihnutím (osobit. označ. vozidla "01")
3. posudok z ÚPSVaR - miera funkčnej poruchy
4. technický preukaz vozidla
5. situačný nákres so zakreslením parkovacieho miesta

Žiadateľ, ktorý žiada o vyhradenie parkovacieho miesta v ďalšom zdaňovacom období, je povinný priložiť k žiadosti len tie
kópie dokladov, v ktorých nastali zmeny.

V Považskej Bystrici, dňa

podpis žiadateľa

STANOVISKO MsÚ POVAŽSKÁ BYSTRICA - Oddelenie ÚaVS:
Pozemok je vo vlastníctve Mesta Považská Bystrica:
áno

/

nie

ak áno - súhlasíme s vyhradením parkovacieho miesta
- nesúhlasíme s vyhradením parkovacieho miesta - dôvod

Dátum:

Podpis

Meno zamestnanca

* nehodiace sa prečiarknuť

STANOVISKO OR PZ - ODI POVAŽSKÁ BYSTRICA:
OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT POV. BYSTRICA:
NÁVRHY A STANOVISKÁ:

súhlasí

/

nesúhlasí

Vyhradené parkovacie miesto bude vyznačené dopravným
značením , ktoré bude vyhotovené v zmysle STN 01 8020 a bude
osadené v zmysle zásad pre použitie dopr.značenia na pozemných
komunikáciach. Pri osadení dopr.značenia žiadame prítomnosť
nášho zodpovedného zástupcu Okresného dopravného inšpektorátu
P.Bystrica na mieste.

Dátum:

Za OR PZ - ODI Pov.Bystrica:

* nehodiace sa prečiarknuť

Poučenie:
1. Osoba, ktorá žiada o vyhradenie parkovacieho miesta pri bytovom dome vyplní údaje na prvej strane tejto žiadosti
a vyplní Žiadosť o určenie dočasných, trvalých /* dopravných značiek a zariadení.
2. Zabezpečí stanovisko OR PZ ODI Považská Bystrica na druhej strane tejto žiadosti a spolu s prílohami ju doručí na
MsÚ Považská Bystrica, oddelenie starostlivosti o občana.
3. Oddelenie ÚaVS posúdi žiadosť a vydá stanovisko (odsúhlasí, resp. zamietne žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta).
4. Na základe súhlasných stanovísk (OR PZ ODI a oddelenia ÚaVS) oddelenie starostlivosti o občana na MsÚ Pov. Bystrica,
vydá povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta spolu s platobným výmerom a po jeho uhradení vystaví parkovací
preukaz, ktorý je žiadateľ povinný uložiť na viditeľné miesto vo vozidle.
5. Osoby, ktorým bolo vydané povolenie, sú povinné zabezpečiť si zvislé a vodorovné značenie parkovacieho miesta
na vlastné náklady v súlade s platnými predpismi a normami.

