ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VYBRANÉHO VEŘEJNOPRÁVNÍHO NEBO VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÉHO SUBJEKTU O TOM, ŽE SILNIČNÍ MOTOROVÉ VOZIDLO JE
UŽÍVÁNO K VÝKONU JEHO ČINNOSTI
Žadatel:
Obchodní firma/název právnické
osoby/jiné označení:
IČO/jiné registrační či evidenční číslo,
pod kterým je žadatel veden
ve veřejném rejstříku:
Sídlo:

Osoba oprávněná jednat za žadatele:

Silniční motorové vozidlo:
Registrační značka
(státní poznávací značka):
Identifikační číslo vozidla (VIN):

Právní vztah žadatele k vozidlu:

Žadatel je:
•

vlastníkem vozidla

•

provozovatelem vozidla

•

osobou užívající vozidlo na základě leasingové
smlouvy, nájemní smlouvy či jiné smlouvy

Shora uvedený žadatel tímto čestně prohlašuje, že:
•
•

shora identifikované silniční motorové vozidlo užívá za účelem výkonu své činnosti a
bude užívat toto silniční motorové vozidlo v souvislosti s výkonem své činnosti při
užívání místních komunikací nebo jejich vyznačených úseků ke stání tohoto silničního
motorového vozidla na základě Parkovacího oprávnění pro Vybraný veřejnoprávní
nebo veřejně prospěšný subjekt (jak je uvedeno níže), k jehož vydání žadatel
předkládá toto čestné prohlášení.

Žadatel bere na vědomí, že toto čestné prohlášení slouží k prokázání, že silniční motorové
vozidlo je užíváno za účelem výkonu činnosti žadatele, za účelem vydání tzv. Parkovacího
oprávnění pro Vybraný veřejnoprávní nebo veřejně prospěšný subjekt ve smyslu nařízení
statutárního města Brna č. 10/2018 (kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničních motorových vozidel jen po
zaplacení ceny, dle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a o změně nařízení statutárního města Brna č. 4/2011) a nařízení statutárního města

Brna č. 11/2018 (kterým se dle § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, ve spojení s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, stanoví ceny, za něž lze místní komunikace nebo jejich určené úseky ve
vymezených oblastech statutárního města Brna užít k stání silničních motorových vozidel).
Žadatel dále bere na vědomí, že uvedení neúplných nebo nepravdivých informací v tomto
čestném prohlášení může být přestupkem.

Datum:
Podpis osoby oprávněné jednat za
žadatele:

