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NAzEV: 

Zadost o yYjimku z vyhrazeneho parkovani 

ANOTACE: 
Zadost obcanky o vyhrazeni parkovaciho mista z duvodu pece o zdravotne postizene deti. 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani souhlasi s umisteni dopravniho znaceni die navrhu a povefuje odbor 
komunalnich sluzeb vydavanim pf islusneho povoleni s rocni platnosti. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Tajemnik MeU: 

Odbor majetkopravn i: Odbor komunalnich sluzeb: Odbor financn i: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho Odbor stavebni: 
plimovan i: 

Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: Odbor obcansko-spravn i a OZU: 

Odbor zivotniho prostredi: Usek tajemnika a spravu MeU: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove rizeni: 

Mestska policie: Regionalni muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 
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Název materiálu: Žádost o výjimku z nařízení RM – parkování na náměstí 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 

1. Žádost 
2. Stanovisko odboru dopravy 

 
Popis 
Paní se dvěma postiženými dětmi je ve velmi složité situaci, dopravní situace v lokalitě je 
komplikovaná. Nastíněné řešení je možné. Při schválení radou města by odbor komunálních 
služeb vyhotovoval příslušné povolení, vždy s platností na jeden kalendářní rok a žadatelka, pokud 
by se situace nezlepšila, by si každý rok přišla pro vystavení nového či prodloužení stávajícího 
povolení. 
V současné době jsou tato vyhrazená místa ve městě dvě, jedno má správce veřejného osvětlení 
pro operativní zásahy v nočních hodinách (služby nedrží, jezdí dobrovolně dle potřeb města). 
Druhé místo má z minulosti vyhrazeno zrakově postižený na ulici Haškova u domu 
s pečovatelskou službou. 
 
Geneze případu 
- 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
Viz příloha – Stanovisko odboru dopravy 
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Zd'ar nad Sazavou 14. 08. 2018 

Zadost o udeleni vyjimky z vyhrazovani parkovacich mist pro invalidy 

Vazena rado mesta, 

jsem rozvedena a jiz nekolik let ziji ve Zd'are nad Sazavou v byte se svymi 
dvema zletilymi detmi. Obe deti byly Okresnim soudem ve Zd'ai'e nad Sazavou omezeny ve 
svepravnosti a ja byla poverena vykonem jejich opatrovnictvi. Zdravotnf postizeni dcery je 
natolik zavazne, ze je mozne ji pi'epravovat pouze osobnim automobilem. Prepravu jinymi 
dopravnimi prostredky by nezvladla. 
Obe deti jsou zavisle na me peeL Synovi byl ui'adem prace priznan prispevek na peci 
v prvnim stupni zavislosti a dcei'i ve ctvrtem stupni zavislosti. v pripade poti'eby dolozim 
rozhodnuti o priznani prispevku na peci nebo zdravotni dokumentaci dcery. 

Na sidlisti, kde bydlfme, je velky pocet bytovych jednotek a malo parkovacich mist. Mnohdy 
jsem nucena parkovat az na druhem konci sidliste, coz je pro mne velmi komplikovane. 
I kdyz je v blizkem okoli nekolik vyhrazenych mist pro invalidy, tato nejsou adresna, vecne 
obsazena a naprosto nedostacuji poctu obyvatel v lokalite se zdravotnim omezenim. 
Vzh ledem k moji situaci by bylo pro me resenim zrizeni docasneho parkovaciho mista pro 
moje vozidlo. 

Vse jsem predbezne konzultovala na odboru komunalnich sluzeb. Zde mne bylo sdeleno, ze 
pokud by bylo vyhoveno me zadosti 0 vyhrazeni parkovaciho mista pro invalidy, tak by 
dopravni znacka JP 12 (vyhrazene parkoviste) byla doplnena o symbol c. 0 7 (oznaceni 
vozidla prepravujiciho osobu tezce postizenou nebo osobu tezce pohybove postizenou) a 
soucasne by byla doplnena dodatkovou tabulkou ,Na povoleni Meu." Prislusne povoleni do 
vozidla by mne vystavil odbor komunalnich sluzeb. Toto vyhrazeni by bylo na dobu urcitou 
s moznosti kazdorocniho prodlouzeni. 

Vedoma si toho, ze die usneseni z 65. zasedani rady mesta dne 11. 6. 2001 se adresna 
mista ve Zd'are nevyhrazuji, bylo by toto reseni jakymsi do oci nebij icim kompromisem. 
Vefim, ze pri projednavani teto zalezitosti naleznete odpovidajici reseni v teto pro me 
neprijemne a slozite situaci. 

Pi'edem dekuji. 
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Vas dopis zn. : 
Ze dne: 14.08.2018 

Nase c.j.: 
Vyi'izuje: 

00/18/LK, 42197/2018/MUZR - Rada mesta Zd'ar nad Sazavou 
Zizkova 227/1 

Tel.: 591 01 Zdar nad Sazavou 
E-mail: 

Datum: 28.08.2018 

Stanovisko 

Mestsky urad Zd'<k nad Sazavou - odbor dopravy obdi"Zel zadost o stanovisko k zameru o 
udeleni razo~ani parkovacich mist pro invalidy, pro pani -

Zd'ar nad Silzavou. 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou - odbor dopravy, jako pi'islusny silnicni spravni urad podle 
§ 40 odst. 4 pism. a) ve vecech silnic II. a Ill. ti'idy a vel'ejne pristupnych ucelovych 
komunikacf, podle § 40 odst. 5 pism. b) ve vecech mfstnfch komunikaci , zakona c. 13/1997 
Sb., o pozemnich komunikacfch, ve zneni pozdejsich predpisu, posoudil pi'edlozene 
doklady z hlediska silnicnfch zajmu. Na zaklade toho ve smyslu ustanoveni zakona 13/1997 
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znenf pozdejsich predpisu, a ustanoveni vyhlasky 
c. 104/1997 Sb., kterou se provadf zakon o pozemnich komunikacich, ve zneni pozdejsich 
pi'edpisu, vydava ke shora uvedenemu zameru 

STANOVISKO. 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou - odbor dopravy nema namitek ke zrizeni vyhrazeneho 
mista pro imobilnf, kdy dopravni znacka c. IP 12 ,Vyhrazene parkoviste" se symbolem c. 
0 7 ,Oznaceni vozidla prepravujicfho osobu tezce postizenou nebo osobu tezce pohybove 
postizenou" by byla doplnena o dodatkovou tabulku c. E 13 s textem , Na povoleni MeU". 

Pripominam, ze trvale dopravni znaceni je mozne osadit az po vydani samostatneho pripisu 
"Stanovenf mfstni upravy na pozemnfch komunikacich" vydaneho nasim odborem na 
zaklade zadosti investora. Soucasti zadosti bude situace se zakreslenfm dopravniho 
znaceni navrzeneho v souladu se zakonem c. 361/2000 Sb., vyhlasky c. 30/2001 Sb. a 
Tech inek a stanovisko Policie CR- Dl Zd'ar n.S. 
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