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Vyhrazeni parkovaciho stani ul. Libusinska 

ANOTACE: 
Zadost o vyhrazeni parkovaciho mista z duvodu zdravotniho postizeni ditete, ul. Libusinska 

NAVRH USNESENi: 
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Počet příloh: 1 – Žádost  
 
 
Popis 
Na žádost obyvatel bloku bylo jedno ze dvou neadresných vyhrazených míst pro parkování 
imobilních v místě zrušeno pro nevyužívání. Stále častěji na zbylém místě parkují vozidla jiných 
imobilních než žadatelky, která pak nemá moc možností jak svou situaci adekvátně řešit. Má silně 
postižené dítě, které nakládá do auta zadem po kolejnicích, takže toto nemůže praktikovat kdekoli, 
nehledě na skutečnost, že od dítěte nemůže odběhnout přeparkovat. V souladu s její žádostí 
doporučujeme vyhradit místo přímo pro ni. Na dopravní značku stávajícího místa pro imobilní 
navrhujeme doplnit dodatkovou tabulku s nápisem „na povolení MěÚ“, toto povolení bychom 
vydávali na odboru KS vždy s platností na jeden kalendářní rok. 
V mnoha lokalitách města 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. Jen velmi těžko lze stanovit, které osoby jsou ty nejpotřebnější pro 
takovéto výjimečné řešení. Jen velmi těžko lze stanovit systémové řešení.  
 
Dopad do rozpočtu města 
Bez dopadu 
 
 
Geneze případu  
Obdobně jsou ve městě provozováno parkovací stání na ulici Haškova u domu s pečovatelskou 
službou (slepý občan), ul. Dolní (paní se dvěma postiženými dětmi), ul. Veselská (paní 
s postiženým synem.   
 
 
Návrh řešení 

• Viz Popis a návrh usnesení 
 

 
Varianty návrhu usnesení 

• neschválit 
 

 
Doporučení předkladatele 
Vydáváním opakovaných ročních povolení lze průběžně reagovat na případnou změnu situace 
v místě i změnu situace žadatele. Doporučujeme schválit dle návrhu usnesení. 
 
 
Stanoviska  
- 
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Zadost o udeleni vyjimky k parkovani pro vozickare na povoleni MU. 

Problemy nastaly ,kdyz se pred mym vchodem zrusilo jedno parkovad mist o pro vozickare/byli tam 

dve/ kvuli malo parkovadch mist.A ted' me na mem mfste parkuji lidi z pecovatelaku, hotelu Jehla i ze 

vchodu, posllam v prrloze foto.Jsem nucena parkovat u zadnfho vchodu,kde se vybudovalo hriste a hraji 

si zde deti,kvuli bezpecnosti neni vhodne,jsem nucena tam mit sve aut o doku( me situace nedovoli 

pi'eparkovat auto. 

Bydlfm ve Zd'ai'e nad Sazavou,Libusinska - mam tezce zdravot ne post izenou dceru 4stupen 

invalidity(takZe leZici,upoutana na invalidnf vozik,musi mit 24hodinovy dohled,skoli6za patere do tvaru 

S,epilepticke z<khvaty,psychicke problemy z j fzdy autem,takze hledanf mfsta na parkovani j e fakt 

obtlzne). 

Proto Vas prosfm o udeleni vyjimky k dopravni znacce pro vozickare na povoleni MU.Zkuste se vlft do me 

svizelne situace. 

Dekuji za kladne vyi'izeni 




