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Město Bílina 

Název dokumentu: Pravidla  pro zřizování vyhrazených parkovacích míst  pro osoby ZTP nebo 
ZTP/P na komunikacích ve vlastnictví města Bílina  

Typ dokumentu: Pravidla 

Anotace: 

 
Tato pravidla  pro zřizování vyhrazených parkovacích míst  pro osoby ZTP 
nebo ZTP/P na komunikacích ve vlastnictví města Bílina stanovují postup 
a podmínky pro udělení souhlasu Městského úřadu Bílina, jakožto osoby, 
které byla dotčená pozemní komunikace svěřena jejím vlastníkem ve 
smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Určeno pro: 

 
Tato pravidla jsou určena pro všechny zaměstnance Městského úřadu 
Bílina, zajišťující agendu spojenou s povolováním zřízení vyhrazeného 
místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P na komunikacích ve vlastnictví města 
Bílina. 
 

Účinnost: Od:   01.01.2020                                     Do:   zrušení 

Počet stran dokumentu: 6 Počet příloh: 1 Počet stran celkem: 7 

Použitá legislativa: 

 

zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; 

zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích; 

zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích; 

zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích;  

vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

 

Zpracoval: 

 
Ing. Oldřich Jedlička, DiS. (Vedoucí odboru dopravy) 

 

Konzultováno s: 

 
Jindra Záhořová (Doprava a silniční hospodářství I.) 

Schválil: Rada města Bílina, usnesením č. 1404 z 26.11.2019 
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PRAVIDLA 
pro zřizování vyhrazených parkovacích míst  pro osoby ZTP nebo ZTP/P na komunikacích ve 

vlastnictví města Bílina 

 

 

Článek I. 

Vymezení platnosti a působnosti 

 
Tato Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na místních komunikacích města Bílina (dále 
jen „Pravidla“) v rámci výkonu samostatné působnosti obce stanoví podmínky pro zřizování vyhrazených 
parkovacích míst (dále jen „VPM“) na komunikacích ve vlastnictví města Bílina.  
 
Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance zařazené do Městského úřadu Bílina, organizačních 
složek a organizací zřízených městem při výkonu samostatné nebo přenesené působnosti obce, kteří 
zajišťují agendu spojenou s povolováním zřízení vyhrazeného místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P na 
komunikacích ve vlastnictví města Bílina.  
 
Ve vztahu k uživatelům VPM se stanou jednotlivá ustanovení Pravidel závazná jejich zahrnutím jako 

podmínky zvláštního užívání dotčené místní komunikace stanovené jejím vlastníkem do výrokové části 

příslušného správního rozhodnutí. 

Článek II. 

Vymezení pojmů a pravomocí 

 
Proces zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P zahrnuje:  
 

1. Povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřizování vyhrazeného parkování dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon                      
o pozemních komunikacích“).  
 
Zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem zřizování vyhrazeného parkování povoluje                                
ve správním řízení podle zákona o pozemních komunikacích místně příslušný silniční správní 
úřad, kterým je v případě místních komunikací odbor dopravy MěÚ Bílina. Účastníkem tohoto 
správního řízení je vždy vlastník komunikace, tj. město Bílina, jehož souhlas je zákonnou 
podmínkou k vydání povolení. 

 
2. Stanovení místní úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci dle zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále 
jen „pravidla provozu na pozemních komunikacích“).  
 
Umístění příslušné dopravní značky (tzv. místní úpravou provozu na pozemní komunikaci) 

povoluje (stanoví) na základě pravidel silničního provozu odbor dopravy MěÚ Bílina po 

předchozím písemném vyjádření PČR Dopravního inspektorátu v Teplicích a města Bílina, jako 

vlastníka pozemní komunikace. 

Článek III. 

Podání žádosti o vyhrazené parkovací místo pro osobu ZTP nebo ZTP/P s označením O7 

 
1. Žadatel o přidělení vyhrazeného parkovacího místa pro osobu ZTP nebo ZTP/P musí k žádosti 

doložit: 
 
a) platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, 
b) parkovací průkaz s označením č. O7 pro osobu se zdravotním postižením, 
c) doklad totožnosti (za osoby nezletilé a osoby s omezenou způsobilostí nebo nezpůsobilé            

k právním úkonům je žadatelem jejich zákonný zástupce), 
d) doklad o vlastnictví nebo držení vozidla, pro které se povolení vydává (tj. Osvědčení o 

registraci vozidla. Část II., tzv. „velký technický průkaz vozidla“), 
e) řidičský průkaz vč. posudku o zdravotní způsobilosti u žadatele staršího 60-ti let, 
f) půdorysný plánek, na kterém bude VPM srozumitelně zakresleno, 
g) potvrzení lékaře, že žadatel není schopen samostatně překonat chůzí vzdálenost více                    

než 200 m. 
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2. Žadatel dále musí prokázat, že není vlastníkem/uživatelem garáže, odstavné plochy či pozemku 
v blízkosti bydliště. 

 
3. V případě, že žadatel splňuje výše uvedené podmínky, má nárok na zřízení vyhrazeného 

parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou. 
 
 

Článek IV. 

Vymezení zvláštního užívání 

 
Zvláštní užívání místních komunikací za účelem vyhrazeného parkování, s nimiž vyslovuje vlastník 
komunikace za předpokladu současného splnění všech níže uvedených podmínek obecný souhlas: 
 

1. VPM může být zřízeno pouze v případě, že celkový počet vyhrazených míst na dané ulici 
nepřesáhne 20 % z celkového počtu parkovacích míst dané ulice – výjimku z tohoto bodu lze 
udělit pouze v případech zvláštního zřetele, kdy o této rozhoduje vedoucí odboru dopravy, 

2. VPM se zřizuje na konkrétní registrační značku (RZ) vozidla žadatele, 
3. žadatelem je osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P a má právo užívat speciální označení 

vozidla č. O7 podle Vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu                                 
na pozemních komunikacích, za osoby nezletilé a osoby s omezenou způsobilostí nebo 
nezpůsobilé k právním úkonům je žadatelem jejich zákonný zástupce, 

4. žadatel má trvalý pobyt ve městě Bílina, nebo má doklad o užívání prostoru sloužícího k bydlení,  
5. žadatel má trvalý pobyt v docházkové vzdálenosti od VPM, 
6. žadatel má právo na zřízení pouze jednoho VPM, a to i v případě, že je držitelem více 

motorových vozidel. 
 

Článek V. 

Podmínky povolení 

 
Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace vydá příslušný silniční správní úřad - odbor dopravy 
Městského úřadu Bílina na základě podané žádosti žadatele formou rozhodnutí s těmito podmínkami: 
 

1. zvláštního užívání se povoluje výhradně s platností na dobu určitou, tj. na dobu 3 let od nabytí 
právní moci předmětného rozhodnutí, 

2. žadatel je povinen nechat si na vlastní náklady prostřednictvím odborné firmy v oboru 
dopravního značení označit vyhrazenou část místní komunikace osazením svislého dopravního 
značení IP 12 s dodatkovou tabulkou E 13 s uvedením zvláštního označení „RZ vozidla“ + 
symbol ZTP a zakreslením vodorovného dopravního značení V10f – „Vyhrazené parkoviště pro 
vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“, 

3. na komunikaci budou umístěny pouze dopravní značky základní velikosti a stejného typu jako 
značky, které jsou na komunikaci trvale umístěny - pro místní úpravu provozu na místních 
komunikacích bude použito pouze schválených dopravních značek, 

4. umisťování dopravních značek a dopravních zařízení bude prováděno podle technických 
podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 

5. dopravní značení, jakožto jím vyhražené místo bude žadatel udržovat v čistotě, v pořádku a 
dobrém stavu, 

6. vyhrazené parkoviště bude užíváno pouze vozidlem technicky způsobilým k provozu                            
na pozemních komunikacích, 

7. v případě poničení dopravní značky, nebo poničení dopravního značení na vozovce                       
je žadatel povinen tuto závadu neprodleně odstranit, 

8. v případě ukončení platnosti či odebrání průkazu ZTP nebo ZTP/P oprávněným orgánem                     
či změny trvalého pobytu je žadatel povinen tuto skutečnost písemně oznámit Městskému úřadu 
Bílina do 10 pracovních dní, a odstranit neprodleně dopravní značení na vlastní náklad, 

9. pokud pominou důvody, pro které bylo VPM přiděleno (např. změna bydliště, apod.), je žadatel 
povinen tuto skutečnost oznámit Městskému úřadu Bílina do 10 pracovních dnů a dopravní 
značení neprodleně na vlastní náklad odstranit, 

10. v případě opravy dotčené komunikace, nebo uložení inženýrských sítí bude po dobu prací VPM 
zrušeno bez nároku na úhradu a na poskytnutí náhradního VPM, 

11. v případě porušení výše uvedených podmínek rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení 
podle § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích. Osobě, které bylo odňato povolení ke 
zvláštnímu užívání je možné toto povolení udělit na základě znovu podané žádosti nejdříve po 
uplynutí tří let ode dne, kdy rozhodnutí o odnětí povolení nabylo právní moci, 

12. za průběh zvláštního užívání a dodržení podmínek rozhodnutí zodpovídá žadatel. 
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Článek VI. 

Zpoplatnění 

 
1. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, tj. žadatel, je osvobozen od vyměření 

správního poplatku dle položky č. 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, tj. žadatel, je dle ustanovení § 4 odst. 3 
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích osvobozena od vyměření poplatku za užívání 
veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa.  

3. Náklady spojené s realizací dopravního značení budou uhrazeny žadatelem, a to v plné výši. 
 
 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 
Tato Pravidla byla schválena usnesením č. 1404 Rady města Bílina dne 26.11.2019 a nabývají účinnosti 
dnem 01.01.2020.  
 
Žádosti o prodloužení stávajících povolení budou po dni nabytí účinnosti posuzovány podle těchto 
Pravidel. 
 
Při povolování vyhrazených parkovacích míst na účelových komunikacích ve vlastnictví města Bílina    
se postupuje obdobně. 
 
Nedílnou součástí těchto Pravidel je příloha č. 1: Vzor žádosti pro zřízení vyhrazeného parkovacího 

místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P. 

 

 

 

 

____________________________     _____________________ 
 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová      Ing. Marcela Dvořáková 
starostka města                                                                  místostarostka města 
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Příloha č. 1: 

Žádost o povolení vyhrazeného parkoviště pro osobní vozidlo držitele znaku O7 (průkazu ZTP     
a ZTP/P) na místní komunikaci ve vlastnictví města Bílina  

 

 

Jméno a příjmení žadatele:  
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum narození: …………………………………………………………………..  

adresa trv. bydliště: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování písemností: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpis žadatele (osoby ZTP, ZTP/P  (je-li právně a fyzicky způsobilá):…………………………………. 

Telefon ………………………………………………………… 

 
Žádám o vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace za účelem vyhrazení jednoho 
parkovacího místa v místě mého trvalého bydliště v Bílině, v ulici 
............................................................................................................................................................... 
 
Parkovací místo požaduji vyhradit na parkovišti v blízkosti č. p. …………………………………………. 
pro osobní vozidlo RZ (SPZ) ........................................................................................................ 

O vydání povolení žádám opakovaně (jedná se o prodloužení termínu povolení pro stejné místo)  

ANO      NE  

 

 VYBERTE SPRÁVNÉ VARIANTY A ZAKROUŽKUJTE JE  

  1) Jsem držitelem průkazu ZTP č.:..................................................................................................   
       s platností do: .......................................................................................................................... 
  2) Jsem držitelem průkazu ZTP/P č.:.............................................................................................   
       s platností do: .......................................................................................................................... 
  3) Jsem zákonným zástupcem osoby, která je držitelem průkazu ZTP č.: ........................................... 
 s platností do: ................................................................................................................................... 
  4) Jsem zákonným zástupcem osoby, která je držitelem průkazu ZTP/P č.:......................................... 
 s platností do: .................................................................................................................................... 
  5) Jsem opatrovníkem osoby, která je držitelem průkazu ZTP č.:.........................................................  

 platným do ............................................., což dokládám v příloze kopií "ustanovení" soudu. 
  6) Jsem opatrovníkem osoby, která je držitelem průkazu ZTP/P č.:......................................................  

 platným do ............................................., což dokládám v příloze kopií "ustanovení" soudu. 
  7) Jsem vlastníkem osobního vozidla, pro které by parkovací místo bylo vyhrazeno. 
  8) Nejsem vlastníkem osobního vozidla, pro které by parkovací místo bylo vyhrazeno. 
  9) Vlastníkem vozidla je osoba bydlící se mnou ve společné domácnosti a je zde přihlášena k pobytu. 
10) Vlastníkem vozidla je osoba, která se mnou nežije ve společné domácnosti nebo zde není 

přihlášena k pobytu. 
11) Vlastníkem vozidla je leasingová společnost. 
12) Jsem aktivní řidič/řidička a vozidlo sám/sama řídím. 
13) Nejsem aktivní řidič/řidička a vozidlo neřídím. 
14) Jsem pohybově postižen a jsem schopen chůze pouze na krátkou vzdálenost (do max. 200 m),              

a to pouze za předpokladu použití podpůrných prostředků (např. fr. hole) 
15) Jsem pohybově postižen, ale nepoužívám podpůrné prostředky (např. fr. hole) a nečiní                       

mi problém ujít vzdálenost více než 200 m. 
16) Jsem postižen jinak než pohybově, ale vzhledem k charakteru mého postižení jsem schopen chůze 

pouze na krátkou vzdálenost (do max. 100 m). 
16)  Jsem postižen jinak než pohybově a nečiní mi problém ujít vzdálenost více než 200 m. 
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14) Z důvodu mého tělesného postižení potřebuji parkovací místo s min. šířkou 3,5 m (tj. širší                    
než je standardní rozměr). 

15) Mé tělesné postižení nevyžaduje parkovací místo s šířkou min. 3,5 m a postačí standardní rozměr 
pro běžného občana. 

16) Mé zdravotní postižení vyžaduje trvalé užívání invalidního vozíku. 
17) Mé zdravotní postižení nevyžaduje užívání invalidního vozíku. 
18) Jsem vlastníkem/uživatelem garáže, odstavné plochy či pozemku v blízkosti mého bydliště. 
19) Nejsem vlastníkem/uživatelem garáže, odstavné plochy či pozemku v blízkosti mého bydliště. 
 

(body 14) až 19) se týkají zákonného zástupce a opatrovníka přiměřeně)  

 

 VYPLŇTE POUZE V PŘÍPADĚ, POKUD JE OSOBA ZTP (ZTP/P) V ŘÍZENÍ ZASTUPOVÁNA  

 

 

Jméno a příjmení držitele průkazu ZTP, ZTP/P ………………………………………………………… 

Datum narození ……………………………………………………………………………………………… 
adresa trv. bydliště …………………………………………………………………………………………. 
Adresa pro doručování písemností ………………………………………………………………………   
Podpis osoby ZTP, ZTP/P  (je-li právně a fyzicky způsobilá) ………………………………………….. 

Telefon ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uveďte, zda je v místě požadovaného zvláštního užívání dopravní omezení (např. zákaz stání, zákaz 
zastavení, zákaz vjezdu, jednosměrný provoz, částečné stání na chodníku, křižovatka apod.), které          
by znemožňovalo parkování vozidla: 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Beru na vědomí, že na vyhrazení parkovacího místa nemám žádný právní nárok a že o žádosti 
rozhoduje správní orgán na základě vyjádření vlastníka místní komunikace a doprav. inspektorátu 
Policie ČR DI Teplice, dle podmínek v místě mého trvalého bydliště. Jsem si vědom/a/,                                          
že při nedodržení stanovených podmínek může být vyhrazené parkovací místo zrušeno. 

Beru na vědomí, že pokud bude mé žádosti vyhověno, je mojí povinností zajistit osazení svislého                  
a zákres vodorovného dopravního značení na vlastní náklady prostřednictvím odborné firmy v oboru 
dopravního značení a udržovat jej v řádném stavu dle platných norem a předpisů. 

 

Četl a souhlasím: …………………………………………………….. 

                                                   podpis žadatele     
       

Pro objektivnější posouzení žádosti správní orgán doporučuje žádost doložit vyjádřením lékaře 
(viz níže). Za tímto účelem, v souladu s § 50 odst. 2 správního řádu, správní orgán připouští, aby 
tento podklad pro vydání rozhodnutí opatřil žadatel. 

Potvrzení lékaře: 

Tímto potvrzuji, že držitel průkazu ZTP (ZTP/P), který žádá o vyhrazení parkovacího místa, není 
schopen překonat samostatně chůzí vzdálenost více než 200 m, a proto doporučuji vyhovět jeho 
žádosti o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě jeho bydliště.  

 

Razítko, datum a podpis: 
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Příloha: 

- 1x půdorysný plánek, na kterém bude srozumitelně zakresleno místo, kde o vyhrazené parkoviště 
žádáte (platí i pro prodloužení platnosti povolení nebo opakovanou žádost). V plánku vyznačte 
chodník, budete-li na něj vystupovat. Plánek vyhotovte ve formátu velikosti A4, pro lepší orientaci lze 
využít kromě čísel popisných nejbližších domů také parcelní číslo pozemku, popř. jiný definiční bod. 

- kopie řidičského průkazu žadatele/držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a posudku o zdravotní 
způsobilosti u žadatelů starších 60 let (dle zák. č. 361/2000 Sb., v platném znění),  

-  čestné prohlášení, že žadatel není vlastníkem/uživatelem garáže, odstavné plochy či pozemku 
v blízkosti bydliště. 

 

Doklady, které žadatel předloží osobně k nahlédnutí: 

- doklad totožnosti žadatele, 
- doklad totožnosti držitele průkazu ZTP, ZTP/P, je-li v řízení zastupován a je-li jeho držitelem, 
- doklad totožnosti vlastníka-provozovatele motorového vozidla, je-li odlišný od žadatele 

držitele průkazu, 
- průkaz ZTP nebo ZTP/P, 
- znak O7 (parkovací průkaz),   
- Osvědčení o registraci vozidla. Část II., tzv. „velký technický průkaz vozidla“, které bude na 

vyhrazeném stání parkovat. 
 

Vyjádření vlastníka komunikace:  

 

V zastoupení vlastníka komunikace souhlasím/nesouhlasím se zvláštním užíváním komunikace 
z důvodu vyhrazení parkoviště pro osobní vozidlo držitele znaku O7. 

 
 
 
 
 
 
……………………………………….. 
            podpis a razítko 

 

 


