1. Základní informace
Řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem (cizinci) ve
správním obvodu MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav vydává: Odbor dopravy MěÚ
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, úsek evidence řidičů.
K návštěvě přepážky registru řidičů se TAKÉ můžete objednat přes internet a rezervovat si
termín odbavení dle vašich časových možností.
Právní normy vztahující se k vydání a výměně řidičského průkazu





zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
zákon č. 247/2000 sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (novela účinná od 16.1.2005)
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

2. Žadatel
Dle zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, je každý žadatel (ten, jehož řidičský průkaz má být vyměněn, nebo jemuž má být
řidičský průkaz vydán) o výměnu nebo vydání řidičského průkazu povinen podat žádost
osobně. Žádost o vydání řidičského průkazu nebo udělení řidičského oprávnění je od
19.01.2013 tisknuta ze systému registru řidičů, kdy po kontrole údajů uvedených v této
žádosti, žadatel žádost stvrzuje svým podpisem, tudíž její podání vyžaduje osobní přítomnost
žadatele. Převzít řidičský průkaz lze buď osobně, nebo prostřednictvím zmocněné osoby, tato
osoba musí spolu s ověřenou plnou mocí předložit svůj doklad totožnosti (uvedený na plné
moci) a odevzdat původní řidičský průkaz žadatele (byl-li již vydán)

3. Je nutné předložit




platný doklad totožnosti žadatele nebo další úřední doklad s fotografií - cestovní
pas. Cizinec předkládá povolení k pobytu a další doklady prokazující obvyklé bydliště
na území ČR dle § 2 písm. hh), zákona č. 361/2000Sb., v platném znění.
řidičský průkaz

4. Formuláře
Při výměně ŘP (např. z důvodu ztráty, poškození, ...) – „Žádost o vydání řidičského průkazu“
- formulář je k dispozici u přepážky evidence řidičů (žádost o vydání řidičského průkazu je
jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem a barkódem - nelze ji kopírovat ani
stahovat z webu.)
Při vydání nového řidičského průkazu (tzv. prvopisu) nebo nového ŘP po rozšíření
řidičských oprávnění – „Žádost o udělení řidičského oprávnění“ – formulář je k dispozici u
přepážky evidence řidičů (jedná se o jedinečný tiskopis opatřený z výroby evidenčním číslem
a barkódem - nelze ji kopírovat ani stahovat z webu, žádost se vyplňuje na přepážce evidence

řidičů a stává se žádostí až po vytištění osobních a jiných údajů na výpočetní technice registru
řidičů a podpisu žadatele, kterým potvrzuje správnost vytištěných údajů.
"Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel" - ke stažení zde

5. Kde a jak řešit
Viz bod 2 a 3, podáním žádosti na pracoviště Stará Boleslav, Mariánské nám. 28, evidence
řidičů, referentky: Alena Hyblerová, Iveta Herclíková a Zuzana Hadrbolcová, Marcela
Podhorová (viz kontakty MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav)

6. Poplatky:
200,- Kč viz. zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - položka 26 písm. f)
Při výměně ŘP z důvodu skončení platnosti ŘP - bez poplatku (ve lhůtě 3 měsíců před
skončením platnosti ŘP)
700,- Kč - požádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší 5
pracovních dnů,

7. Lhůty
V případě žádosti o vydání řidičského průkazu z jakéhokoliv důvodu - lhůta do 20 dnů
(technologická lhůta pro zhotovení řidičského průkazu centrální výrobny dokladů. Žádá-li
držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, lze mu vydat
řidičský průkaz do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku ve výši 700.- Kč
Zodpovídá: Ing. Bc. Monika Janáková

