Tisk

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

Přihlášení ojetého vozidla - dovoz z EU
- K provedení úkonu je příslušný kterýkoliv úřad ORP (Obecní úřad obce s rozšířenou působností)
- Zápis se provede na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti
vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.
- Úředně ověřený podpis v případě nepřítomnosti – na úřad mohou přijít žadatelé společně (případ,
kdy se provozovatel liší od vlastníka) nebo jen jeden z nich. Záleží na tom, jak se dohodnou. Nepřítomný však
musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde. Další možnost je zmocnit k
vyřízení celé věci třetí osobu. Na takové plné moci však musí být úředně ověřen podpis zmocnitele nebo
zmocnitelů.
Použije se tiskopis: „Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel“
K žádosti se vždy dokládá:
- osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz
tohoto vozidla, příp. prohlášení o shodě (COC list) nebo osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností
ve všech členských státech
- protokol o evidenční kontrole silničního vozidla
- platná zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
- platný doklad totožnosti
Podle konkrétní situace se dále dokládá:
- dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou
obsaženy v předložených dokladech (např. protokol z STK)
- doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle § 40 odst. 2
až 4 zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění (např. u osobních automobilů a motocyklů se doklad vyžaduje,
jestliže od první registrace v zemi původu uplynula lhůta 4 let)
- doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu,
nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky
- plná moc opatřená úředně ověřeným podpisem zmocnitele nebo zmocnitelů

Správní poplatek
Motocykl do 50 cm3

300 Kč

Motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové
tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500 Kč

Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800 Kč

Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500 Kč

Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700 Kč

Od poplatku za registraci motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly ve výši 800 Kč jsou osvobozeni občané se
zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P

