ŽIVOTNÍ SITUACE
Pojmenování (název) životní situace

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Základní informace k životní situaci

Mezinárodní řidičský průkaz (dále též "MŘP") se vydává
držiteli řidičského oprávnění na základě žádosti a
opravňuje k řízení motorových vozidel v rozsahu jeho
řidičského oprávnění.
Mezinárodní řidičský průkaz neopravňuje jeho držitele
řídit motorové vozidlo na území ČR.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)
Kde, kdy a s kým lze věc vyřídit

Osoba, která je držitelem řidičského oprávnění

Jaké doklady a dokumenty jsou k vyřízení potřeba

Žádost se podává na kterémkoliv obecním úřadě
obce s rozšířenou působností. Ve Šternberku je to
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního
hospodářství, Opavská 1
2. podlaží, kancelář č. 320, přepážka č. 16,17
Po, St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.
Út, Čt: 8.00 - 11.30, 12.30 - 15.00 hod. - lze se
objednat přes rezervační systém
Mariana Kubíková, tel.: 585 086 557
Andrea Maňásková, Bc., tel.: 585 086 556
Věra Krobathová, tel.: 585 086 558
-

-

Formuláře
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Elektronická forma vyřízení
Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Jaké jsou související předpisy

- žádost o vydání MŘP,
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní
pas společně s potvrzením o občanském průkazu, který
vám vydá příslušný úřad při změně údajů v občanském
průkazu, jeho ztrátě, zničení apod.),
- platný řidičský průkaz,
- jednu fotografii, která svým provedením odpovídá
požadavkům zákona o občanských průkazech.
Jedná se o fotografii současné podoby o rozměrech
3,5x4,5 cm, zobrazující žadatele v předním čelném
pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě
minimálně 13 mm, v občanském oděvu bez brýlí s
tmavými skly a bez pokrývky hlavy.

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu
Správní poplatek za vydání MŘP činí 50,-Kč
Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního
řidičského průkazu, obecní úřad obce s rozšířenou
působností vydá mezinárodní řidičský průkaz
bezodkladně po podání žádosti o vydání
mezinárodního řidičského průkazu.
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti
elektronickou poštou.
Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o
registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o silničním provozu z Vídně roku 1968

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Nejčastější dotazy k životní situaci
Další informace
Informace o popisovaném postupu (o řešení životní
situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné
formě
Za správnost návodu odpovídá
Kontaktní osoba
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
Popis byl naposledy aktualizován
Datum konce platnosti popisu

Úmluva o silničním provozu ze Ženevy roku 1949
Opravné prostředky nejsou stanoveny
Sankce nejsou stanoveny
Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR zde
Můžete se obrátit na místně příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
Internetové stránky Ministerstva dopravy ČR

MěÚ Šternberk, Odbor dopravy a silničního
hospodářství
Ing. Adriana Runštuková
01.07.2018
není stanoven

