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ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZVLÁŠTNÍ REGISTRAČNÍ
ZNAČKY ZA ÚČELEM JÍZDY Z MÍSTA
PRODEJE DO MÍSTA REGISTRACE
1. Základní informace:
Tabulky zvláštní registrační značky za účelem jízdy z místa registrace do místa prodeje přidělí
registrační místo prodejci vozidel, který jimi vybavuje prodaná vozidla jednotlivým
zákazníkům, k vykonání potřebné jízdy do místa registrace vozidla. Jedná se o vozidla, u nichž
již byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.
2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:
Žádost o přidělení zvláštních registračních značek za účelem jízdy z místa prodeje do místa
registrace je oprávněna podat osoba, zabývající se prodejem vozidel.
3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:
Žádost musí mít písemnou formu, ve které žadatel uvede účel přidělení zvláštních registračních
značek s omezenou platností, zdůvodní jejich používání a přiloží další potřebné dokumenty.
4. Způsob podání žádosti:
Podání písemné žádosti na úřadě.
5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:
Magistrát města Plzně
odbor registru vozidel a řidičů
Koterovská 162, Plzeň
PO, ST 8.00 - 18.00 hod. ÚT, ČT 8.00 - 12.00 hod.
ST: 18:00 - 19:00 - Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné
předchozí objednání na tel. 378 031 111 (Po - Pá 7.00 -18.00) nebo na www.uradbezcekani.cz.
Tel.: 378 03 4401, 378 03 4440
E-mail: sekretariatORVR@plzen.eu
URL: www.plzen.eu; Elektronické podání občana: http://epo.plzen.eu/
6. Formuláře, doklady, náležitosti:
K žádosti o přidělení zvláštních registračních značek s omezenou platností nutno přiložit
doklad totožnosti žadatele a dále výpis z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem
nebo živnostenský list.
7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:
Přidělení zvláštních registračních značek pro jednorázové použití s omezenou platností není
předmětem správního poplatku.
8. Lhůty pro vyřízení:
Bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.
9. Účastníci řízení:
Jen žadatel.
10. Další požadované činnosti:
Žádné.
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11. Právní úprava:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích,
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
Vyhláška MD č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění později vydaných předpisů.
12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:
Žádné.
13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných
povinností:
Podaná žádost bude zamítnuta.
14. Správce postupu:
Odbor registru vozidel a řidičů.
15. Datum, od kterého návod platí:
1. 1. 2015
16. Datum provedení poslední aktualizace:
8. 7. 2015
17. Datum konce platnosti:
Není stanoven.

2

