PRAVIDLA PRO ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO
PARKOVACÍHO STÁNÍ
na komunikacích ve vlastnictví města Klášterce nad Ohří
osobám těžce zdravotně postiženým

Pravidla pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města
Klášterce nad Ohří osobám těžce zdravotně postiženým definují a upravují podmínky, za
kterých město Klášterec nad Ohří souhlasí s vydáním povolení zvláštního užívání místní
komunikace příslušným orgánem státní správy k takovému účelu.
Číslo: 4/2020
Vydána: 14. 12. 2020
Platnost a účinnost: od 01. 01. 2021
EC 16742/2020
S EC 00540/2020/4
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I. Základní ustanovení
1. Vyhrazené parkovací stání motorového vozidla se zřizuje pouze v ojedinělých a odůvodněných
případech osobám se zdravotním postižením (OZP) těžce zdravotně postiženým občanům,
držitelům platného průkazu ZTP nebo ZTP/P vydaného na základě přiznaných mimořádných
výhod dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a
o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a parkovacího průkazu označující
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou č. O 7 (viz příloha č. 12 vyhlášky č.
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
2. Povolení se vydává na základě žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která se
předkládá odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí Městského úřadu
v Klášterci nad Ohří (dále jen OMH).
3. Na zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla není v souladu s § 67 odst. 9 zákona
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, právní
nárok.
4. Vyhrazená parkovací místa budou řešena dle těchto Radou města Klášterce nad Ohří
odsouhlasených pravidel na základě podané žádosti.
II. Podmínky pro povolení vyhrazeného parkovací stání
Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace vydá OMH na základě podané žádosti formou
rozhodnutí v souladu s těmito podmínkami:
1. O zřízení vyhrazeného parkovacího stání pro motorové vozidlo v blízkosti svého bydliště může
požádat pouze osoba (nebo její zákonný zástupce či opatrovník) uvedená v čl. 1 odst. 1 těchto
pravidel (dále jen žadatel).
2. Žádost musí žadatel doložit průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo písemným lékařským potvrzením
ošetřujícího lékaře. Toto potvrzení musí jednoznačně vyjadřovat závažnost zdravotního stavu
žadatele, a že jeho zdravotní stav vyžaduje, aby vozidlo bylo vedeno jako nezbytný dopravní
prostředek s potřebou parkování v blízkosti bydliště.
3. Žadatel (nebo osoba žijící s žadatelem ve společné domácnosti) musí být vlastníkem,
provozovatelem nebo držitelem vozidla, pro které se vydává povolení, musí mít řidičské
oprávnění, platný řidičský průkaz a být zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla.
4. Žadateli se nevyhoví v případě, že by to znamenalo pro obec nepřiměřené zatížení např. při
nedostatečné parkovací kapacitě v dané lokalitě. V takovém případě je nutné doložit míru
užitku pro žadatele (především zdravotní stav, zda je sám řidičem nebo jej vozí jiná osoba,
možná náhradní opatření apod.).
5. K vydání povolení je nutný souhlas vlastníka komunikace, který se souhlasem Rady města
Klášterce nad Ohří (dále jen rada města), deklarovaným těmito pravidly, vydává starosta nebo
místostarosta města.
6. Žadatel musí mít bydliště v Klášterci nad Ohří, kdy bydlištěm se rozumí místo, kde se žadatel
zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
7. Žadatel nesmí mít možnost motorové vozidlo parkovat v garáži, ve dvoře, v průjezdu, na svém
pozemku nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště, což doloží čestným
prohlášením.
8. Doba zvláštního užívání může být stanovena maximálně na dobu 5 let (resp. může být snížena
na dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P). Pokud trvají okolnosti, za kterých bylo povolení
vydáno, může uživatel před uplynutím termínu platnosti vydaného povolení požádat o nové
rozhodnutí. Nepožádá-li uživatel o vydání nového rozhodnutí, vyhrazené parkovací stání
zanikne a je povinen zajistit odstranění značení.
9. V případě, že parkovací místo není vybaveno příslušným (níže uvedeným) dopravním
značením, žadatel nechá na vlastní náklady oprávněnou firmou označit vyhrazenou část místní
komunikace vodorovným dopravním značením V 10f (Vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo pohybově postiženou), osadit sloupek dopravní
značkou IP 12 (Vyhrazené parkoviště) s označením pro symbolem označení O1 (Vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) a dodatkovou tabulkou
DZ E12 (text) s uvedením RZ vozidla (dle stanovení dopravního značení, které vydá MěÚ
Kadaň).
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10. Na komunikaci budou umístěny pouze dopravní značky základní velikosti a stejného typu jako
značky, které jsou na komunikaci trvale umístěny v souladu s příslušnými předpisy.
11. Pro místní úpravu provozu na místních komunikacích bude použito pouze schválených
dopravních značek, vyobrazených v příloze vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava provozu na pozemních komunikacích.
12. Umísťování dopravních značek a dopravních zařízení bude prováděno podle technických
podmínek TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, které byly
schváleny Ministerstvem dopravy a spojů a ministerstvem vnitra.
13. Vyhrazené parkoviště bude užíváno pouze vozidlem technicky způsobilým k provozu na
pozemních komunikacích dle příslušného právního předpisu (o schvalování technické
způsobilosti vozidel).
14. Žadatel bude na místě vyhrazeného stání udržovat pořádek a čistotu.
15. V případě poničení dopravní značky nebo poničení dopravního značení na vozovce je žadatel
povinen tuto závadu odstranit.
16. V případě ukončení platnosti či odebrání průkazu ZTP nebo ZTP/P oprávněným orgánem, změny
trvalého pobytu nebo pokud pominou důvody, pro které bylo přiděleno parkovací místo, je
žadatel povinen tuto skutečnost písemně oznámit Městskému úřadu v Klášterci nad Ohří a
odstranit neprodleně dopravní značení na vlastní náklad. Pokud tak neučiní, odstraní dopravní
značení vlastník komunikace, vzniklé náklady bude vymáhat od žadatele.
17. V případě opravy dotčené komunikace nebo oprav a úprav inženýrských sítí bude po dobu prací
vyhrazené parkoviště zrušeno bez nároku na náhradu.
18. V případě porušení výše uvedených podmínek rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení
podle § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích. Osobě, které bylo odňato povolení ke
zvláštnímu užívání je možné toto povolení udělit na základě znovu podané žádosti nejdříve po
uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení nabylo právní moci.
19. Za průběh zvláštního užívání a dodržení podmínek rozhodnutí zodpovídá žadatel.
20. Žadatel se zavazuje, že vyhrazené místo nebudou využívat jiné osoby a nebude místo
využíváno k podnikatelským aktivitám.
21. Parkující vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou za předním nebo zadním sklem vozidla, v případě, že se
jedná o vyhrazené místo pro OZP bez ZTP nebo ZTP/P, není označení průkazem nutné.
22. Žadatel se zavazuje, že vyhrazené místo potřebuje k trvalému užívání (ne pouze na občasné
parkování). Tuto skutečnost bude kontrolovat ten, kdo povolení vydal. V případě rozhodnutí,
že vyhrazené místo je využíváno nedostatečně nebo v rozporu s těmito pravidly, si silniční
správní úřad vyhrazuje právo písemně vypovědět povolení k užívání bez náhrady.
23. Silniční správní úřad si vyhrazuje neudělit povolení v případě, že místním šetřením bylo
zjištěno, že žadatel nedostatečně, nebo v rozporu se zásadami užíval vyhrazené parkovací
místo.
III. Náležitosti žádosti
Vzor žádosti je přílohou těchto pravidel. K žádosti musí být předloženy tyto doklady:
občanský průkaz žadatele, při zastupování pak plná moc k zastupování,
doklad prokazující, že žadatel má bydliště v Klášterci nad Ohří (nájemní smlouva apod.),
řidičský průkaz žadatele nebo osoby žijící s žadatelem ve společné domácnosti,
průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo lékařské potvrzení ošetřujícího lékaře (vzor je součástí žádosti),
velký technický průkaz vozidla,
parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
půdorysný plánek, resp. zákres vyhrazeného parkovacího místa,
čestné prohlášení, že žadatel nemá možnost vozidlo odstavovat v garáži, ve dvoře, průjezdu,
na svém pozemku apod. v blízkosti svého bydliště (vzor je součástí žádosti).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Pro osoby, kterým byl vydán silničním správním úřadem souhlas se zřízením vyhrazeného
parkovacího stání do dne schválení těchto pravidel, se do doby platnosti tohoto souhlasu nic
nemění. V případě, že skončí platnost souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího stání,
budou žádosti nově posuzovány podle výše uvedených podmínek.
2. Těmito pravidly nejsou dotčena příslušná ustanovení platných právních předpisů, která řeší
problematiku osob ZTP.
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3. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Klášterce nad Ohří č. 1402/45/2020 dne
14. 12. 2020 a jsou platná a účinná od 01. 01. 2021.

Příloha: Žádost o zřízení vyhrazeného parkování

V Klášterci nad Ohří dne 17. 12. 2020

Ing. Štefan Drozd v. r.
starosta města

Mgr. David Kodytek v. r.
místostarosta města
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Příloha
Městský úřad Klášterec nad Ohří
nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří

Odbor místního hospodářství,
dopravy a životního prostředí

Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. c)
ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ*
ZMĚNA VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ (prodloužení termínu, změna vozidla, jiné…)*
Žadatel:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Telefonní číslo:
E-mailová adresa:
Držitel platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba se zdravotním postižením,
pro níž se vyhrazené místo zřizuje (vyplnit pouze v případě, liší-li se od žadatele)
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Adresa bydliště:

Číslo průkazu ZTP, ZTP/P:
Platnost průkazu do:

Osobní vozidlo (typ):
Registrační značka vozidla:

Místo zvláštního užívání:
Parkoviště v ulici / lokalitě
u domu č. p.:
Číslo parcely, katastrální
území

V Klášterci nad Ohří dne:
Podpis žadatele:

Souhlas vlastníka komunikace:
Podpis za město Klášterec nad
Ohří (starosta / místostarosta):

Souhlasíme / Nesouhlasíme

Mgr. David Kodytek
Nehodící se škrtněte

*
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Doklady k předložení:
občanský průkaz žadatele, při zastupování pak plná moc k zastupování,
doklad prokazující, že žadatel má bydliště v Klášterci nad Ohří (nájemní smlouva apod.),
řidičský průkaz žadatele nebo osoby žijící s žadatelem ve společné domácnosti,
průkaz ZTP nebo ZTP/P nebo lékařské potvrzení ošetřujícího lékaře (vzor je součástí žádosti),
velký technický průkaz vozidla,
velký technický průkaz vozidla,
parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
půdorysný plánek = zákres vyhrazeného parkovacího místa,
čestné prohlášení, že žadatel nemá možnost vozidlo odstavovat v garáži, ve dvoře, průjezdu,
na svém pozemku apod. v blízkosti svého bydliště (vzor je součástí žádosti).

Povolení vyhrazených parkovacích míst se řídí „Pravidly pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na
komunikacích ve vlastnictví města Klášterce nad Ohří osobám těžce zdravotně postiženým“
schválenými Radou města Klášterce nad Ohří dne 14. 12. 2020 usnesením č. 1402/45/2020, která
jsou platná a účinná od 01. 01. 2021.

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že nemám možnost parkovat motorové vozidlo v garáži, ve dvoře, v průjezdu, na svém
pozemku, nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště. Jsem si vědom toho, že v případě
nesprávně uvedených údajů (při dodatečném zjištění, že tuto možnost mám), mi bude parkovací
místo správním orgánem odejmuto bez náhrady.
Datum a podpis žadatele:

Lékařské potvrzení:
Toto lékařské potvrzení je vydáváno za účelem vyřízení žádosti o vydání povolení ke zvláštnímu užívání
pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen užívání vyhrazeného parkovacího stání.
Potvrzuji tímto, že těžké zdravotní postižení žadatele
Pana/paní: jméno a příjmení
Narozeného: datum narození
spojené se snížením mobility či orientace je takového charakteru, že vyžaduje v místně jeho bydliště
vyhrazené parkovací stání z důvodu nutnosti co nejmenší vzdálenosti zaparkovaného vozidla, které
používá jako nezbytný dopravní prostředek. Výše jmenovaná osoba není bez asistence (osoby či
zdravotnického prostředku) schopna chůze delší než 100 m bez zvýšeného rizika úrazu či jiných
zdravotních komplikací.
Praktický lékař žadatele

MUDr. jméno a příjmení, razítko, popis
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