Město Rajhrad

Zásady pro zřízení vyhrazeného parkování silničních motorových vozidel přepravujících osoby
zdravotně těžce postižené.
Článek 1
Základní ustanovení
Vyhrazené parkování lze zřizovat na základě povolení příslušného silničního správního úřadu dle § 25
odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále
jen „zákon o pozemních komunikacích“), zvláštní užívání komunikace formou zřizování vyhrazeného
parkování pro osoby se zdravotním postižením a § 40 jeho prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb.

Článek 2
Žadatel
1) Předpokladem je, že žadatel je osoba těžce zdravotně postižená, která je držitelem průkazu
ZTP/P a má právo užívat speciální označení vozidla č. O7 (parkovací průkaz) s trvalým pobytem
ve městě Rajhrad.
2) Za osoby nezletilé a osoby s omezenou způsobilostí nebo nezpůsobilé k právním úkonům
je žadatelem jejich zákonný zástupce.

Článek 3
Postup vyřizování žádosti
Písemnou žádost podá žadatel na Město Rajhrad; k žádosti bude doloženo:
- kopie rozhodnutí o vydání průkazu ZTP/P, kopie průkazu ZTP/P a kopie parkovacího průkazu
- kopie technického průkazu vozidla, pro které se zřizuje vyhrazené parkování
- souhlasné stanovisko komise pro veřejný pořádek a dopravu (komise žádost posoudí z hlediska
nutnosti zřízení vyhrazeného parkování ze zdravotních důvodů a z hlediska možnosti zřízení
vyhrazeného parkování ve vztahu k úpravě provozu na místních komunikacích; po posouzení všech
hledisek vydá komise konečné stanovisko)

- souhlas vlastníka pozemku, na kterém bude zřízeno vyhrazené parkování
- situační plánek s vyznačením místa, kde bude vyhrazené parkování zřízeno

Článek 4
Ostatní ujednání
1) Souhlas ke zřízení vyhrazeného parkování je udělován osobě, která je trvale zdravotně postižená,
je držitelem průkazu ZTP/P a má právo užívat speciální označení vozidla č. 07 (parkovací průkaz)
a je vlastníkem, event. provozovatelem vozidla, pro které se zřizuje vyhrazené parkování, resp.
opatrovateli ve společné domácnosti, který o takovou osobu pečuje.
2) Délka platnosti povolení zřízení vyhrazeného parkování se stanoví na základě individuálního
posouzení žádosti, nejdéle však na tři roky; povolení lze opakovaně prodlužovat při splnění těchto
zásad.
3) Vyhrazené parkovací místo bude opatřeno dopravním značením schváleným příslušnými orgány.
Náklady spojené s instalací dopravního značení uhradí žadatel.
4) Na vydání rozhodnutí se nevztahuje správní poplatek dle zákona 634/2004 Sb., o správních
poplatcích v platném znění.

Článek 5
Účinnost
Tyto zásady přijala Rada města Rajhradu dne 4.2.2019 usnesením č. RM3/12/2019.

Mgr. František Ondráček, v. r.

Mgr. Magda Mlejnková, v. r.

starosta

místostarostka

ŽÁDOST O POVOLENÍ (PRODLOUŽENÍ) VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO MÍSTA PRO OSOBNÍ
VOZIDLO DRŽITELE OZNAČENÍ 07
Město Rajhrad
Masarykova 32
664 61 Rajhrad

Jméno a příjmení:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Datum narození:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Bydliště:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pozemek, na kterém bude zřízeno parkovací místo (p.č. v k. ú. Rajhrad)……………………………………………
Číslo průkazu ZTP/P a doba platnosti:

………………………………………………………………………………………………

Číslo parkovacího průkazu a doba platnosti:

………………………………………………………………………………….

Odůvodnění žádosti:

Podpis žadatele

Přílohy:
- kopie rozhodnutí o vydání průkazu ZTP/P, kopie průkazu ZTP/P a kopie parkovacího průkazu
- kopie technického průkazu vozidla, pro které se zřizuje vyhrazené parkování
- souhlasné stanovisko komise pro veřejný pořádek a dopravu (komise žádost posoudí z hlediska nutnosti
zřízení vyhrazeného parkování ze zdravotních důvodů a z hlediska možnosti zřízení vyhrazeného parkování ve
vztahu k úpravě provozu na místních komunikacích; po posouzení všech hledisek vydá komise konečné
stanovisko)
- souhlas vlastníka pozemku, na kterém bude zřízeno vyhrazené parkování
- situační plánek s vyznačením místa, kde bude vyhrazené parkování zřízeno

