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1. Žádost o vyhrazení parkovacího stání 

 
Popis 
Paní s postiženým dospělým synem žádá o umožnění parkování pro potřebu její a jejího 
postiženého syna (invalidní vozík) v dopravně exponované lokalitě na ul. Veselská. Složitá je 
především situace v zimě, kdy v případě odházení sněhu a odjetí z místa žadatelka již zpět 
nezaparkuje, protože mezitím vyčištěné místo obsadí jiné vozidlo a další zaparkování jinde a 
manipulace s vozíkem syna je pak velmi obtížná. 
Řešením by mohlo být u stávající dopravní značky Vyhrazené parkoviště se symbolem O7  doplnit   
dodatkovou tabulku s textem „Na povolení MěÚ“. 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 obdobně vyhrazená místa ve městě tři. 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. Třetí místo je vyhrazeno s ročním opakováním pro paní se dvěma 
postiženými dětmi na ul. Dolní.  
V mnoha lokalitách města včetně ulice Veselská je po parkování velká poptávka a jakékoliv další 
parkovací stání blokované pro konkrétní vozidlo situaci zhoršuje. Invalidních a jinak pohybově a 
zdravotně postižených a omezených osob, které užívají samy vozidlo nebo pro které jezdí 
vozidlem jiné osoby, je stále více. Průběžně se zvyšuje počet „potřebných“ osob a provozovaných 
nebo parkujících automobilů, proto není doporučováno udělovat takovéto výjimky. Jen velmi těžko 
lze stanovit, které osoby jsou ty nejpotřebnější pro takovéto výjimečné řešení. Jakékoliv takovéto 
stanovení dopravního značení s povolováním od MÚ je precedentem pro další případné žadatele a 
zcela nesystémovým ad hoc řešením jednotlivých případů, které „se ozvou“. 
 
 
Dopad do rozpočtu města 
- 
 
Geneze případu 
- 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení a popis. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Var. 1  
Rada města po projednání souhlasí s umístěním dopravního značení dle návrhu s textem 
dodatkové tabulky „V období od 1.11. do 31.3. na povolení MěÚ“ a pověřuje odbor komunálních 
služeb vydáváním příslušného povolení s roční platností. 
 
Doporučení předkladatele  
Neschválit  
 
Stanoviska  
- 
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Zadost o udeleni v)fjimky parkovani na povoleni MO na parkovacim miste pro invalidy 
ul.Veselska 

v ~en a Rado mesta, 
zadam Vas prosim touto cestou o vyreseni parkovaciho mista pro invalidy, ktere je na 
Veselske ulici ~- ve kterem ziji se synem v bezbarierovem byte, ktecy 
nam byl mestem pfidelen kvl\li synovu zdravotnimu postizeni pfed l3lety. Situace s timto 
parkovacim mistem u na.Seho domu se neustale zhorsuje. Veselska ulice je blizko namesti a 
casto zde parkuji cizi lide, ktefi pnjedou do mesta a zde si zaparkuji a presto, ze maji znacku 
pro invalidy, jejich stav jim dovoH odejit do mesta na presto. ze na namesti je 
parkoviste s misty pro invalidy. K viili synovi , ktecy je na voziku, je pro 
mis toto vyhrazene stan£ nutne a potfebuji na tomto miste parkovat take hlavne proto, abych 
syna snaze nalozila a vyloZila z auta a pro potrebu nalozeni voziku, kvlili kteremu musim z 
auta vyklopit mijezdovou plosinu. Nejhorsi je situace v zime, kdy si z tohoto mista pracne 
odhazim snih, stoji me to usili a kdyz odjedeme a vratime se, misto je obsazene. Potom 
hledam jine misto, kde je napr.snfu. a je teZke vylozit z auta vozik i syna. Stalo se mi, ze 
diky tomu se syn sesunul pod auto a pracne jsem ho na vozik dostavala, dalsf situace byla, 
ze jsem na jinem miste zapadla autem a museJi nas vytahovat na lane. Pokud neni misto a 
zastavim na silnici, kterou nejen zablokuji, ale i tak se ~patne dostavame s vozikem pres 
snih a mezi auty na chodnik. Takove situace jsou pro me zoufale a je opravdu tezke 
pfekonavat s clovekem na voziku ruzne pfekazky a bariery, nebofesit stizenou situaci v 
nepnznivem pocasi. JiZ pfed nekolika lety jsem na MU na odboru dopravy zadala o 
pfideleni stanf na SPZ vozidla a bylo mi feeeno v te dobe p.Kadlecem, ze ve Zd~aru n.Saz. 
tato mista na SPZ vozidla byla pfed nekolika lety zrusena mestskou radou. Zd'ar nad 
Sazavou jak jsem zjistila, je jedine mesto v CR, kde mista pro invalidy na SPZ vozidla se z 
neznamych duvodu neprideluji. Proto bych chtela pozadat v nasi situaci aspoii o parkovani s 
vyjimkou na povoleni MU na tomto parkovacim miste. Pok.ud to je morne, prosim Vas o 
kladne vyfizeni. 

Ve Zd'aru nad Sazavou dne 14.10.2019 




