Přehled otázek a odpovědí ke zřizování vyhrazených parkovacích míst

Co je to vyhrazené parkovací místo?
Jedná se o parkovací místo, na kterém je oprávněno parkovat pouze konkrétní vozidlo nebo konkrétní
subjekt. Na místě samém je vymezeno dopravní značkou „IP 12“ (modrý svislý obdélník s písmenem
„P“), kde místo standardního nápisu „RESERVÉ“ je uvedeno označení konkrétního vozidla či subjektu.
Na takovém místě pak může parkovat jen uvedené vozidlo či subjekt, nikoli ostatní řidiči, a to i kdyby
bylo momentálně neobsazené. Zřízením vyhrazeného parkovacího místa jsou tedy ostatní motoristé
vyloučeni z obecného užívání dané části pozemní komunikace.
Jak se v případě osob ZTP a ZTP/P liší parkovací místo vyhrazené pro konkrétní osobu (či
subjekt) od parkovacího místa obecně vyhrazeného pro invalidy?
Je-li parkovací místo obecně vyhrazeno pro invalidy, může tam parkovat kterýkoli subjekt, kterému byl
vydán parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením – tedy celá skupina předem neurčených
zdravotně postižených osob. Ostatní osoby (bez průkazu osoby se zdravotním postižením) zde však
parkovat nemohou. V praxi je určitý počet takovýchto obecných parkovacích míst pro invalidy
vymezován na většině parkovišť. Označena jsou rovněž značkou „IP 12“ (modrý svislý obdélník
s písmenem „P“), avšak s doplněným symbolem osoby na invalidním vozíku.
Je na zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro konkrétní vozidlo či subjekt právní nárok?
Ze zákona není, a to ani v případě, že jste držitelem průkazu ZTP či ZTP/P.
Kdo rozhoduje o zřízení vyhrazeného parkovacího místa?
Rozhodující slovo má vlastník pozemní komunikace, který ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa
dává svůj předchozí soukromoprávní souhlas. Samozřejmě je nutno dodržet i zákonné podmínky
upravující bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích – proto se ve většině případů
vyjadřuje k záměru zřídit vyhrazené parkovací místo i PČR. Na základě těchto předchozích souhlasů
pak může vydat Magistrát města Zlína správní rozhodnutí o povolení zvláštního užití pozemní
komunikace, resp. rozhodnout o instalaci příslušného dopravního značení.
Jak je to v případě pozemních komunikací, které nepatří městu Zlínu?
U komunikací, které nejsou ve vlastnictví města Zlína, rozhoduje o případném souhlasu se zřízením
vyhrazených parkovacích míst vlastník těchto komunikací. Specielní správní rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání zde Magistrát města Zlína nevydává. U veřejně přístupných účelových komunikací,
které nepatří městu Zlínu, vydává Magistrát města Zlína pouze stanovení místní úpravy provozu (na
základě požadavku či souhlasu jejich vlastníků). U veřejnosti nepřístupných účelových komunikací
(např. komunikace v uzavřených areálech) stanovuje místní úpravu provozu jen vlastník těchto
komunikací.
Pro jaké kategorie osob v současné době může město Zlín udělit souhlas se zřízením
vyhrazených parkovacích míst?
Z důvodu tělesného postižení se jedná o následující kategorie subjektů:
- Držitelé průkazu ZPT nebo ZTP/P vydaného z důvodu těžkého nebo zvláště těžkého
funkčního postižení pohyblivosti – tyto osoby musí být vlastníky technicky způsobilého vozidla
(případně jej mít na leasing) + řidičského oprávnění. Až na níže uvedené výjimky tedy již
nesou vyhrazená parkování zřizována pro osoby blízké těchto tělesně postižených osob.
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Osoby blízké (příbuzní, partneři) nebo opatrovníci nezletilých či nesvéprávných držitelů
průkazu ZPT nebo ZTP/P vydaného z důvodu těžkého nebo zvláště těžkého funkčního
postižení pohyblivosti. Tyto osoby blízké musejí kromě vlastnictví technicky způsobilého
vozidla a řidičského průkazu musejí žít s postiženou osobou ve společné domácnosti a
pečovat o ni.
Osoby blízké (příbuzní, partneři) nebo opatrovníci vozíčkářů, za obdobných podmínek jako
u předchozí odrážky.

Z ostatních důvodů mohou být zřízena vyhrazená parkovací místa v těchto případech:
- Pokud se jedná o osoby, které již historicky měly a v současné době stále mají povoleno
vyhrazené parkovací místo z jiných důvodů než z důvodu tělesného postižení.
- Pokud osoba na své náklady po předchozí dohodě s městem Zlínem vybuduje nová parkovací
místa a tato bezúplatně či za symbolickou cenu převede do vlastnictví města Zlína.
Jelikož je město Zlín vlastníkem příslušných pozemních komunikací, stará se o ně a financuje jejich
budování, opravy a údržbu, může z tohoto důvodu v případě potřeby nechat zřídit vyhrazené
parkovací místo rovněž pro sebe či jím vlastněné organizace.
Jsem osoba blízká (manžel, rodič, prarodič, partner) osoby ZTP či ZTP/P. Může být z tohoto
důvodu udělen souhlas se zřízením vyhrazeného parkovací místo i mě?
Na rozdíl od dosavadní praxe již ne, s výjimkou situace, kdy jste osobou blízkou (příbuzným,
partnerem) nebo opatrovníkem nezletilého či nesvéprávného držitele průkazu ZPT nebo ZTP/P
vydaného z důvodu těžkého nebo zvláště těžkého funkčního postižení pohyblivosti, nebo osoba blízká
či opatrovník vozíčkáře. Podmínkou je, že s takovou postiženou osobou žijete ve společné domácnosti
a pečujete o ni.
Jsou situace, kdy mi vyhrazené parkovací místo nebude zřízeno, i když bych jinak ostatní
podmínky splnil/a?
Město Zlín v odůvodněných případech i přes splnění obecných podmínek pravidel nemusí s ohledem
na konkrétní zjištěné okolnosti udělit svůj soukromoprávní souhlas se zřízením vyhrazeného
parkovacího místa, neboť jak již bylo řečeno, není na udělení tohoto souhlasu právní nárok.
Dále nebude vyhověno žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v případech,
kdy:
- celkový počet vyhrazených parkovacích míst na příslušném parkovišti spolu s obecnými
parkovacími místy pro osoby se zdravotním postižením přesáhne 20% celkového počtu
parkovacích míst na tomto parkovišti,
- se jedná o zpoplatněné parkoviště,
- žadatel má v dochůzkové vzdálenosti do 300 m možnost vlastního parkování (např. vlastní
garáž, či vlastní pozemek s možností parkování), nebo
- žadatel má formální trvalé bydliště na náměstí Míru 12 ve Zlíně.
Jaký je proces zřizování vyhrazeného parkovacího místa?
Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa se podává na příslušném tiskopisu na Oddělení
dopravně správních řízení (součást Odboru stavebních a dopravních řízení).
Náležitosti žádosti, včetně příloh, stanoví tento organizační útvar. V rámci prokazování podmínek pro
udělení souhlasu Vás může vyzvat k doplnění či upřesnění podkladů.
Po vyhodnocení relevantnosti doložených podkladů příslušný organizační útvar požádá zástupce
města Zlína, resp. PČR o udělení jejich souhlasů se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.
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V případě kladných souhlasů a splnění zákonných podmínek je následně vydáno správní rozhodnutí o
povolení zvláštního užití pozemní komunikace, resp. rozhodnutí o instalaci příslušného dopravního
značení.
Tento proces trvá standardně cca 90 dní.
Na jak dlouhou dobu je vyhrazené parkovací místo zřizováno?
Obecně na 2 roky, u žadatelů–vozíčkářů na 4 roky. Příslušný organizační útvar však může s ohledem
na okolnosti stanovit i kratší dobu platnosti rozhodnutí (např. když je zjevné či pravděpodobné, že již
před uplynutím 2 let skončí některý z předpokladů nutných pro vyhrazení parkovacího místa)
Může mi být parkovací místo po uplynutí doby na kterou bylo zřízeno znovu obnoveno? Za
jakých podmínek?
Ano může, pokud splníte aktuální podmínky pro jeho obnovení. Požádejte si o obnovení (resp.
opětovné zřízení) vyhrazeného parkovacího místa nejméně 1 měsíc před uplynutím platnosti
dosavadního vyhrazení. Za tím účelem je nutno opětovně podat žádost a doložit doklady prokazující
splnění podmínek.
Jsem osobou odkázanou na invalidní vozík. Poskytne mi město nějakou součinnost pokud si
chci zřídit či obnovit vyhrazené parkovací místo?
Ano. Pokud je žadatelem osoba odkázaná na invalidní vozík, může požádat (postačí telefonicky či emailem) k tomu příslušný organizační útvar, kterým je Odbor dopravy, o poskytnutí součinnosti
spočívající zejména v pomoci s vyřízením povolení vyhrazeného parkovacího místa, upozornění na
blížící se konec doby platnosti rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa a pomoci s opakovaným
vydáním nového rozhodnutí. V případě potřeby se za tímto účelem mohou pracovníci Odboru dopravy
dostavit i do místa Vašeho bydliště.
Platím jako osoba ZTP či ZTP/P při zřízení vyhrazeného parkovacího místa každoroční poplatek
za zvláštní užití veřejného prostranství?
Ne, od poplatku jste osvobozen/a.
Parkoviště, na kterém mi bylo vyhrazeno parkovací místo je rekonstruováno. Mám nárok na
zřízení dočasného náhradního vyhrazeného parkovacího místa?
Bohužel ne. V těchto případech dočasného znemožnění parkování se nová přechodná vyhrazená
parkování nezřizují.
Jaký je postup v případě, že dojde ke změně rozhodných okolností, za kterých bylo vyhrazené
parkovací místo související s osobou ZTP či ZTP/P zřízeno – např. přestanu být majitelem
vozidla, vozidlo ztratí technickou způsobilost, přestěhuji se na jiné místo, či přestanu bydlet
s osobou blízkou, pro kterou bylo vyhrazené parkovací místo zřízeno?
V těchto případech máte povinnost bez zbytečného odkladu, nejdéle do 1 měsíce, prokazatelnou
formou oznámit tyto změny Magistrátu města Zlína, resp. věcně příslušnému Oddělení dopravně
správních řízení.
V uvedených případech totiž odpadá objektivní důvod, pro který bylo vyhrazené parkování zřízeno, a
dochází k pak pouze k blokování užívání uvedeného místa ostatními řidiči.
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Za takovéto situace pak věcně příslušný organizační útvar rozhodne o zrušení vyhrazeného
parkovacího místa.
Jsem osobou blízkou držiteli průkazu ZTP (nejedná se o nezletilého ani vozíčkáře) a žiji s ní ve
společné domácnosti. Bylo mi z tohoto důvodu v roce 2018 zřízeno vyhrazené parkovací místo
na 2 roky. Podle nových pravidel však již nespadám mezi osoby, pro které může být parkovací
místo vyhrazeno. Mohu za těchto okolností nadále vyhrazené parkovací místo užívat?
Ano, vyhrazené parkování pro Vás nadále zůstane v platnosti, avšak pouze po přechodné období
korespondující s dobou, na kterou bylo parkovací místo vyhrazeno dle rozhodnutí (maximálně však 2
roky) – pokud nenastanou okolnosti uvedené v předchozí otázce.
Musím jako osoba ZTP či ZTP/P hradit náklady související se zřízením a změnami vyhrazeného
parkovacího místa a souvisejícího dopravního značení? Jak velké tyto náklady v praxi jsou?
Město Zlín nebude parkovacích míst vyhrazených v souvislosti s osobami ZTP či ZTP/P požadovat
náhradu nákladů na fyzické zřízení a změny vyhrazeného parkovacího místa a dopravního značení
v těchto případech:
- při prvotním zřízení vyhrazeného parkovacího místa,
- při přesunu vyhrazeného parkovacího místa maximálně 1 x za 4 roky z důvodu změny
trvalého bydliště,
- při změně registrační značky vozidla,
- při přesunu či úpravách vyhrazeného parkovacího místa a souvisejícího dopravního značení
z důvodů spočívajících na straně města.
V ostatních případech je však požadovat bude, což je v praxi běžné i u ostatních měst.
Náklady na fyzické zřízení vyhrazeného parkovacího místa (zejména instalace vodorovného a
svislého dopravního značení, případně úprava povrchu stání) se pohybuje v rozmezí cca 6 až 7 tis. Kč
Případné administrativní náklady související s vyřízením žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího
místa si hradí žadatel sám.
Chtěl bych na pozemku města Zlína před svým domem vybudovat na své náklady parkovací
stání a poté je bezúplatně převést do majetku města. Jak mám postupovat? Bude mi pak na
něm vyhrazeno parkovací místo?
V prvé řadě je potřeba se dohodnout na příslušných organizačních útvarech města (Odbor dopravy,
Odbor ekonomiky a majetku), zda město vůbec umožní na svém pozemku výstavbu nového
parkovacího místa třetí osobou a za jakých podmínek.
V případě, že město bude souhlasit, bude za tím účelem uzavřena vzájemná smlouva.
Poté co parkovací místo vybudujete a bezúplatně jej nabude město, budete možno Vám ze strany
města udělit souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa. Pokud však nejste držitel průkazu
ZTP či ZTP/P, budete muset v souvislosti s tím uhradit náklady na vyhrazení parkovacího místa a
každoroční poplatek ve za zvláštní užívání veřejného prostranství ve výši dle aktuální sazby
stanovené v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství
(v současné době až 14 500,- Kč/rok).
Kde mohu získat případné podrobnější informace ke zřizování vyhrazených parkovacích míst?
Na Oddělení dopravně správních řízení Magistrátu města Zlína (součást odboru stavebních a
dopravních řízení)
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