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PRAVIDLA ZŘIZOVÁNÍ VYHRAZENÉHO PARKOVÁNÍ PRO DRŽITELE
PRŮKAZU ZTP A ZTP/P A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE NA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍCH MĚSTA PŘÍBORA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, na své 48. schůzi dne 29.11.2016 schválila následující pravidla zřizování
vyhrazeného parkování pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P a jejich zákonné zástupce
na místních komunikacích města Příbora.
I.
1. Vyhrazené parkování na místních komunikacích města Příbora se zřizuje pouze
v ojedinělých a odůvodněných případech osobám s těžkým zdravotním postižením,
držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a jejich zákonným zástupcům na základě žádosti
o povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která se podává u Městského
úřadu Příbor, odboru stavebního úřadu a přestupků, Freudova č. p. 118, 742 58 Příbor.
2. Žádost o zřízení vyhrazeného parkování může podat osoba, které byl vydán příslušným
obecním úřadem s rozšířenou působností (MÚ Kopřivnice) průkaz ZTP a ZTP/P a která
je přihlášena v místě zřizovaného vyhrazeného parkování k trvalému pobytu.
3. Město Příbor, jako vlastník komunikace, umožňuje prostřednictvím Technických služeb
města Příbora, příspěvkové organizace, zřídit na místní komunikaci vyhrazené parkování
držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a jejich zákonným zástupcům za splnění těchto
podmínek:
a. jedná-li se o osobu s tělesným postižením s omezením hybnosti, která je
vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla, a která je při pohybu
odkázána na kompenzační pomůcky jako je invalidní vozík nebo francouzské
hole,
b. jedná-li se o rodiče, který pečuje o nezletilé dítě s těžkým tělesným postižením
s omezením hybnosti, které je při pohybu odkázáno na kompenzační pomůcky
jako je invalidní vozík, francouzské hole nebo rehabilitační kočárek,
c. jedná-li se o rodiče nezletilého dítěte s mentálním postižením,
d. žadatel splňuje podmínky uvedené v bodech a), b) nebo c) a nemá jinou možnost
parkování vozidla v garáži, ve dvoře, na svém pozemku nebo na jiné odstavné
ploše v blízkosti svého bydliště,
e. vozidlo na něž žadatel žádá rozhodnutí o povolení vyhrazeného parkování musí
být ve vlastnictví žadatele nebo osoby blízké pečující o žadatele, která má totožné
trvalé bydliště s žadatelem a žije s žadatelem ve společné domácnosti.
4. Žadatel o zřízení vyhrazeného parkování písemně požádá Technické služby města
Příbora, příspěvkovou organizaci.
5. Žadatel skutečnosti uvedené v bodech a) až c) článku I. prokáže platným průkazem ZTP
nebo ZTP/P a písemným vyjádřením svého ošetřujícího lékaře. Skutečnosti uvedené
v bodech d) a e) článku I. žadatel prokáže čestným prohlášením uvedeným v žádosti.
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II.
1. Technické služby města Příbora, příspěvková organizace na základě žádosti žadatele
a jeho zplnomocnění zajistí následující doklady:
a. vyjádření vlastníka místní komunikace, které vydává příslušný odbor Městského
úřadu Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
b. stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích, které vydává
Městský úřadu Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování
a památkové péče, ul. Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
c. rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace, které vydává
Městský úřad Příbor, odbor stavebního úřadu a přestupků, Freudova 118, 742 58
Příbor.
III.
1. Na základě vydaného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace zajistí
Technické služby města Příbora, příspěvková organizace realizaci svislého
a vodorovného dopravního značení v souladu s platnými normami, a to nejpozději
do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno.
2. Vyhrazené parkování se zřídí na dobu maximálně tří let. Před uplynutím doby platnosti
vyhrazeného parkování je žadatel povinen znovu požádat o zřízení vyhrazeného
parkování, jinak bude vyhrazené parkování Technickými službami města Příbora,
příspěvkovou organizací zrušeno. Náklady spojené s odstraněním parkovacího místa
hradí žadatel.
3. Žadatel uhradí Technickým službám města Příbora, příspěvkové organizaci náklady
spojené s vyřízením a s osazením dopravního značení dle platného ceníku Technických
služeb města Příbora, příspěvkové organizace.
4. Technické služby města Příbora, příspěvková organizace v rámci své činnosti
neprovádějí pravidelnou údržbu tohoto dopravního značení. Dopravní značení je
majetkem žadatele a náklady spojené s obnovou a opravou si proto hradí sám.
IV.
1. K datu účinnosti těchto pravidel se ruší Pravidla pro zřizování vyhrazeného parkování
na místních komunikacích města Příbora schválená radou města na 72. schůzi ze dne
22.12.2009.
V.
1. Tato pravidla byla schválena usnesením RM č. 48/32/1 dne 29.11.2016 a nabývají
účinnost 01.12.2016.
2. Nedílnou součástí těchto pravidel jsou přílohy č. 1, 2 a 3.
V Příboře dne 29.11.2016

Ing. Dana Forišková, Ph. D. v. r.
místostarostka města

Ing. Bohuslav Majer v. r.
starosta města
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Příloha č. 1
Technické služby města Příbora
příspěvková organizace
Štramberská 483
742 58 Příbor

Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P a jejich zákonné zástupce na místních
komunikacích města Příbora
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení: ........................................................................................................................
Datum narození: ..........................................................................................................................
Trvalé bydliště: ...........................................................................................................................
Telefonní kontakt: .......................................................................................................................
Držitel průkazu ZTP/* nebo ZTP/P*/ č: .................................................................................
Spec. ozn. č.: ...............................................................................................................................
Zákonný zástupce žadatele - nezletilé osoby:/*
Jméno a příjmení: .......................................................................................................................
Datum narození: .........................................................................................................................
Trvalé bydliště: ...........................................................................................................................
Vozidlo, pro které bude vyhrazené parkování určeno:
Registrační značka: ............................................. tovární značka: ...........................................
Provozovatel vozidla: .................................................................................................................
Vyhrazené parkování požaduji zřídit:
v Příboře, na ulici .......................................................................................................................
Vyjádření žadatele:
1. Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti
s vyřizováním žádosti o zřízení vyhrazeného parkování.
2. Souhlasím se sdělením údajů o mém zdravotním stavu pro potřeby této žádosti.
3. Prohlašuji, že nemohu parkovat vozidlo v garáži, ve dvoře, na mém pozemku nebo na jiné
odstavné ploše v blízkosti mého trvalého bydliště.
Datum ......................................................

Podpis žadatele ..................................................

*) nehodící se škrtněte
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Doklady, které žadatel předkládá při podání žádosti:
➢
➢
➢
➢
➢

platný občanský průkaz (u nezletilého žadatele platný občanský průkaz zákonného
zástupce)
platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
snímek katastrální mapy s návrhem dopravního značení
vyjádření ošetřujícího lékaře
plná moc
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Příloha č. 2
Vyjádření ošetřujícího lékaře:
Žadatel je osobou s tělesným postižením s omezením hybnosti a je při pohybu trvale odkázán
na:
invalidní vozík:
francouzské hole:
rehabilitační kočárek:

ano*)
ano*)
ano*)

ne*)
ne*)
ne*)

Použití motorového vozidla i na krátkou vzdálenost
pro žadatele bezpodmínečně nutné.

je*

není*

Potvrzuji, že údaje o posuzované osobě jsou správné a odpovídají zdravotnímu stavu
žadatele.

Datum ..........................................

........................................................
razítko a podpis ošetřujícího lékaře

*) nehodící se škrtněte
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Příloha č. 3

Plná moc

ZMOCNITEL:

ZMOCNĚNEC:

Technické služby města Příbora
příspěvková organizace
Štramberská 483
742 58 Příbor
IČO: 00143651
zastoupené Ing. Zuzanou Gřesíkovou

Zmocnitel uděluje plnou moc zmocněnci ve věci zastoupení zmocnitele k zajištění veškerých
projednání, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek orgánů státní správy dle platné legislativy
a zabezpečení dokladů nutných pro účely zřízení vyhrazeného parkování pro držitele průkazu
ZTP a ZTP/P a jejich zákonné zástupce na místních komunikacích města Příbora.

V Příboře dne ………………
....................................................
zmocnitel

Plnou moc přijímám.

V Příboře dne ........................
....................................................
zmocněnec
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