
Přihlášení ojetého silničního vozidla

Městský úřad Holice
Odbor dopravy

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

Správní poplatek

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

Přechod vlastnického práva (např. dědictví, vypořádání společného jmění manželů po rozvodu, přiklep 
licitátora v dražbě aj.)

Od uvedených poplatků jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu
o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

K provedení úkonu je příslušný kterýkoliv úřad ORP (Obecní úřad obce s rozšířenou působností)

Žádost podává pouze nový vlastník vozidla.

Úředně ověřený podpis v případě nepřítomnosti – zmocnit k vyřízení celé věci lze jinou osobu. Na takové plné 
moci však musí být úředně ověřen podpis zmocnitele.

Použije se tiskopis: „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“

K žádosti se vždy dokládá:
technický průkaz silničního vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla (osvědčení o technickém 
průkazu), má-li je žadatel k dispozici

protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní
platná zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo 
vyřazené z provozu
doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu (vždy originál dokladu, kopie nebude akceptována)
platný doklad totožnosti

Podle konkrétní situace se dále:
k žádosti se nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k
dispozici, a protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku 
silničního vozidla
přikládá doklad o povolení k pobytu nebo udělení azylu na území ČR, není-li provozovatel občan ČR; jedná-li 
se o občana jiného členského státu, dokládá se přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce 

přikládá plná moc opatřená úředně ověřeným podpisem zmocnitele
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