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 DNE:   12.06.2017 JEDNACÍ ČÍSLO:     1112/2017/OKS 

 

NÁZEV: 
 

Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na placených úsecích a parkovištích a zřízení 
vyhrazeného stání 

 
 

ANOTACE: 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou žádá o povolení bezplatného 
parkování na placených parkovištích města. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání  

A) neschvaluje výjimku z nařízení města č. 1/2009, kterým se vymezují oblasti obce, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za 
sjednanou cenu, a to na základě žádosti Diecézní charity Brno, Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou ze dne 15.5.2017. 

B) neschvaluje zřízení vyhrazeného parkovacího stání u polikliniky na základě žádosti 
Diecézní charity Brno, Oblastní charity Žďár nad Sázavou ze dne 15.5.2017 

 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

OKS 

Předkládá: 

Wurzelová 

 



 

Název materiálu: Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na placených úsecích a 
parkovištích a zřízení vyhrazeného stání 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 1 

1. Žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Žďár nad Sázavou  

 
Popis 
 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita požádala za A): 
o udělení výjimky ze zpoplatnění parkování na Náměstí Republiky a v ulicích Veselská, Tyršova a 
Hutařova, tj. z nařízení č. 1/2009, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. Nařízení viz:  
http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/narizeni-mesta-1-2009 
 
Text nařízení neobsahuje vyjmenované výjimky ani postup pro stanovení výjimek. Řešením pro 
případ vyhovět žadateli by bylo vydání nového nařízení, které by obsahovalo příslušnou výjimku s 
jejím zdůvodněním. 
 
 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita požádala za B): 
O zřízení vyhrazeného stání pro konkrétního žadatele. 
Toto neupravuje žádná vyhláška města, nelze tedy ze strany úřadu posoudit oprávněnost tohoto 
požadavku a je tedy nutno řešit každý případ zvlášť na úrovní RM. V současné době se adresná 
stání na veřejných parkovištích nezřizují, parkovací stání reservé jsou zřizována nově pouze pro 
držitele průkazů ZTP A ZTP-P. 
Vyhrazené parkování lze zřídit až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 
komunikace – zřizování vyhrazeného parkování (§ 25 odst. 6 písm. c bod. 4 zákona č. 13/1997 Sb. 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí se vydává ve správním 
řízení, kdy podkladem k žádosti je stanovisko Policie ČR – DI Žďár n.S. a stanovisko správce 
komunikací – MěÚ OKS. Výsledek případného správního řízení nelze předjímat. 
 
 
Geneze případu 
 RM dne 1.9.2009, usnesení čj.: 1026/09/KS – Nařízení č. 1/2009 
 RM dne 22.05.2017 usnesení čj.: 1079/2017/OKS – neschválena obdobná výjimka z nařízení 

pro PČR 

Návrh řešení 
A) Ze stávajícího nařízení nelze dle jeho znění udělit výjimku.  
B) Bez vyhláškou stanovených pravidel pro zřizování vyhrazených stání není doporučeno 

jednotlivě povolit bezplatné zřízení vyhrazeného parkovacího stání.  
V případě souhlasu RM s vyhrazeným stáním bude ve správním řízení rozhodovat odbor 
dopravy ve výše uvedeném postupu. 

 
Varianty návrhu usnesení 

A) - 
B) Schválit 

Doporučení předkladatele  
Doporučujeme neschválit obě části usnesení dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
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Zadost o povoleni pai'Kovani a vyhrazene parkovisti 

Rada Mesta Zdar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

591 81 Zcfar nad Sazavou 

Zadame Vas o povolenl parkovani nc1 v~Hra:ieh~ch pl~teMch ~~rkovisticli ha ~zetrii i'hesta 

Zcfar nad Sazavou a zrizeni vyhrazenehti pt:JtKovist~ 

Oduvodneni zadosti 

Charitni pecovatelska sluzba zajisfuje peci o obcany mesta Zdar nad Sazavou. Nasimi 

uzivateli jsou prevazne senioi'i a lide s omezenou hybnosti. Pro kvalitni zajisteni sluzby 

v dohodnutem case a pro snadny pfesun techto osob je nutne parkovat co nejblize jejich 

bydlisti, pi'ipadne co nejblize mistu, kde poti'ebuji vyi'idit sve osobni zalezitosti ve vei'ejnych 

institucich. V praxi se casto potykame s tim, ze nejvhodnejsi misto je na placenych 

parkovistich na uzemi mesta, cot zvysuje naklady na sluzbu. 

Vzhledem k tomu, ze poskytujeme slu:Zbu obcanum mesta, ktera je poskytovana jako sluzba 

v obecne hospodarskem zajmu, zadame Vas o udeleni vyjimky a moznost bezplatne 

parkovat na techto vyhrazenych parkovistich. 

Dalsi zalezitosti je poti'eba mit vyhrazene parkoviste u polikliniky. Soucasti nasi sluzby je i 

pomoc pfi zajisteni stravy, coz znamena, ze dovazime nasim uzivatelum obedy. Tyto 

vetsinou odebirame z provozovny umistene na poliklinice. Vzhledem k poctu obedu, by pro 

nas bylo dulezite mit vyhrazene misto na zadnim parkovisti u polikliniky, co nejblize silnici. 

Pokud by nebylo mozne vyhradit toto misto jako stale, pak je pro nas zasadni mit moznost 

vyuzivat vyhrazene parkoviste (viz pi'iloha) alespon v case 9,30-12,00 hodin. 

s podekovanim za vyrizeni zadosti 

Ve Zcfai'e nad Sazavou, 11. 5. 2017 

sidlo organizace: Oiecezni charita Brno, ti'ida Kpt. Jaro~e 1928/9, 602 00 Brno 
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Priloha 

I Diecezni charita Brno I tel: +420 566 626 040 
Oblastni charita Zdar nad Sazavou ochzr@zdar.charita.cz 
Homf 1679/22, 591 01 i:crar nad Sazavou www.zdar.charita.cz 

Zlute oznacene body jsou navrhem na vyhrazene parkoviste. 

sidlo organizace: Diecezni charita Brno, tfida Kpt. Jarose 1928/9, 602 00 Brno 
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