PRAVIDLA
Rady Města Žatec
„PRO VYHRAZOVÁNÍ PARKOVACÍCH MÍST“

Rada Města Žatec schválila na svém zasedání dne 19.11.2018 usnesením č. 725/18
v návaznosti na ustanovení § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 4 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, veznění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) a ustanovení § 67 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) tato pravidla k upřesnění postupu
při vyhrazování parkovacích míst na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
komunikacích v Žatci a místních částech (dále jen „pravidla“).
Článek I.
Obecná ustanovení
1.
Město Žatec, jako vlastník pozemní komunikace, vydá souhlas ke zřízení vyhrazeného
parkovacího místa dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích:
− fyzické osobě, která je držitelem parkovacího průkazu pro osobu se zdravotním
postižením1) a která splňuje podmínky Článku II. odst. 4 a 5 těchto pravidel,
− v odůvodněných případech bankám či jiným finančním ústavům, zdravotnickým
zařízením, úřadům a státním organizacím.
Jiným osobám není souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa vydán. Výjimku
z tohoto pravidla může udělit usnesením Rada města Žatec.
2.
Souhlas vydává v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Žatec odbor místního
hospodářství a majetku. Vydaný souhlas či nesouhlas je podkladem pro rozhodování
příslušného silničního správního úřadu.
3.
Souhlas se vydává na dobu max. 24 měsíců. Pokud je platnost parkovacího průkazu pro osoby
se zdravotním postižením kratší než 24 měsíců, vydává se souhlas max. na dobu platnosti
průkazu. Souhlas lze udělit opakovaně.
4.
Náklady na zřízení vyhrazeného parkovacího místa hradí žadatel, není-li dále uvedeno jinak.
Článek II.
Vyhrazené parkoviště pro držitele parkovacího průkazu pro osobu se zdravotním
postižením
1.
Parkovací místo se vyhrazuje na základě žádosti občana, který projeví zájem o vyhrazení
nového parkovacího místa či pokud má zájem o pokračování již vyhrazeného, v případě
končící platnosti dosavadního parkovacího místa. K žádosti se dokládá:

-

kopie vydaného parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením,
kopie průkazu ZTP nebo ZTP/P s čitelnou dobou platnosti,
návrh místa, kde má být parkoviště vyhrazeno, s uvedením registrační značky vozidla,
které žadatel užívá k přepravě,
čestné prohlášení, že vozidlo trvale parkuje, (rozuměno zejména pravidelně v nočních
hodinách), nebo bude trvale parkovat na požadovaném místě, pro potřeby žadatele.
2.

Odbor místního hospodářství a majetku rozvoje posoudí, zda žadatel splňuje kritéria dle
Článku II. bodu 4. nebo bodu 5. Pravidel zejména z hlediska potřebnosti parkovacího místa
pro usnadnění života žadatele. K tomuto si může vyžádat stanovisko Úřadu práce.
3.
Parkovací místo se vyhrazuje v místě trvalého bydliště nebo v místě, kde osoba trvale pobývá.
Více jak jedno parkovací místo nelze osobě vyhradit.
4.
Pokud žadatel není vlastníkem či provozovatelem vozidla zapsaným v registru silničních
vozidel, lze souhlas vydat pouze v případě, že vlastník či provozovatel vozidla zapsaný
v registru silničních vozidel má stejný trvalý pobyt jako žadatel.
5.
Souhlas je vydán žadateli, který je držitelem průkazu ZTP/P, a který má přiděleny mimořádné
výhody III. stupně z následujících důvodů:
a. anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, interiérový uživatel
protézy nebo odkázanost na invalidní vozík z uvedeného důvodu,
b. anatomická ztráta dolních končetin v bércích nebo výše,
c. anatomická ztráta horních končetin v úrovni lokte nebo výše nebo anatomická ztráta
horní a dolní končetiny v úrovni paže a stehna
d. funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce a současná funkční ztráta horní
končetiny,
e. funkční ztráta dolních končetin se ztrátou opěrných funkcí,
f. zvlášť těžká porucha pohyblivosti na základě závažného postižení tří a více funkčních
celků pohybového ústrojí, funkčním celkem se rozumí hrudník, páteř, pánev,
končetina,
g. disproporční poruchy růstu provázené závažnými deformitami končetin a hrudníku,
pokud tělesná výška po ukončení růstu nepřesahuje 120 cm,
h. multiorgánové selhávání dvou a více orgánů, nebo ztráty imunity spojené se zvlášť
těžkým postižením orientace nebo pohyblivosti.
Žadateli je prominuta povinnost nahradit náklady na dopravní značení a jeho údržbu.
6.
Souhlas je udělen žadateli, který je držitelem průkazu ZTP, a který má přiděleny mimořádné
výhody II. stupně z následujících důvodů:

a. anatomická ztráta dolní končetiny v kolenním kloubu nebo výše, exteriérový uživatel
protézy,
b. anatomická ztráta dolních končetin v nártech nebo v nártu a bérci,
c. funkční ztráta dolní končetiny se ztrátou opěrné funkce,
d. anatomická ztráta dolní a horní končetiny v úrovni bérce a předloktí,
e. těžké omezení funkce dvou končetin,
f. postižení pánve provázené těžkými parézami dolních končetin nebo závažnou
nestabilitou pánevního prstence,
g. postižení páteře, provázené těžkými parézami končetin nebo ztuhnutím tří úseků
páteře nebo závažné deformity páteře s omezením exkurzí hrudníku,
h. těžké postižení pohyblivosti a celkové výkonnosti již při lehkém zatížení při interních
a onkologických postiženích.
Žadatel uhradí na účet města před prvním vydáním souhlasu částku 2.000,- Kč vč. DPH, na
kompenzaci nákladů na dopravní značení. Před vydáním souhlasu o prodloužení platnosti
rozhodnutí uhradí žadatel na účet města částku 500,- Kč vč. DPH, na kompenzaci nákladů na
prováděnou údržbu dopravního značení.
7.
Osazení a údržbu dopravního značení zajišťuje odbor místního hospodářství a majetku po
celou dobu platnosti vyhrazeného parkoviště.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 01.12.2018. Těmito pravidly se ruší pravidla
schválená usnesením Rady Města Žatec č. 188/17 ze dne 20.03.2017. Pravidla se vztahují i na
prodlužování rozhodnutí vydaných před platností pravidel.
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ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů

