01. Identifikační kód:
02. Kód životní situace:
078
03. Pojmenování (název) životní situace
Vyhrazené parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
04. Vyhrazení parkovacího místa pro ZTP
Zřízení vyhrazeného parkování je možné pouze na základě povolení silničním správním úřadem. Rozhodnutí je na konkrétní registrační značku (státní poznávací značku) vozidla a držitele průkazu ZTP a ZTP/P, který má v požadovaném místě trvalé bydliště a který je sám řidičem.
V případě nezletilých osob pak rodiče, případně jejich oprávněný zástupce.
Zřízení vyhrazeného parkování není nárokovou součástí držitele ZTP či ZTP/P.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat:
Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (osoba těžce postižená nebo osoba těžce pohybově postižená), který má v požadovaném místě trvalé bydliště a který je sám řidičem. V případě nezletilých osob pak rodiče, případně jejich oprávněný zástupce.
06. Jaké jsou podmínky a postup řešení:
Předchozí souhlas Statutárního města Brna, městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno (dle Statutu města Brna)
Předchozí souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace (Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno).
Splnění podmínek trvalého pobytu, imobility a oprávnění k řízení vozidla.
07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podejte žádost o souhlas se zřízením nebo prodloužením užívání vyhrazeného parkování na
výše uvedené adresy. K žádosti přiložte situaci s možností umístění vyhrazeného parkování. Po
obdržení souhlasu podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.
08. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Úřad městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno
09. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
v úřední dny pondělí a středa
v ostatní dny po předchozí dohodě nebo telefonické dohodě
Ing. Josef Kohout
Oblá 75a => I. patro => dv. č. 10
11. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Občanský průkaz
Řidičský průkaz
Průkaz ZTP nebo ZTP/P
Parkovací průkaz
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (§ 87 odst. 3
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)
náčrtek situace s vyznačením vyhrazeného stání
oba souhlasy
11. Formuláře ke stažení:
Formulář ke zvláštnímu užívání komunikace – zřízení vyhrazeného parkování je k dispozici
na Úřadu městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, odbodu stavebním a všeobecném, I.
patro, dv. č. 10 a na internetových stránkách ÚMČ Brno–Nový Lískovec –
http://nliskovec.brno.cz/formulare_data/078_vyhrazene_misto_ztp.rtf

12. Správní a jiné poplatky:
Žadatel si hradí podtabulku dopravní značky a instalaci dopravního značení. Vlastníkem svislého dopravního značení jsou Brněnské komunikace, a.s.
12. Lhůty pro vyřízení:
Při zřízení vyhrazeného parkování cca 3 měsíce (odvislé od doby zpracování projektu
u správce komunikace, společnosti Brněnské komunikace, a.s. a následnému stanoveni dopravního značení na Magistrátu města Brna, odboru dopravy).
Při následném prodloužení povolení ke ZUK před uplynutí 1 kalendářního roku je
nutné postupovat dle bodu 6. a 7. V tomto případě je nutné o souhlas požádat nejméně
dva měsíce před ukončení platnosti rozhodnutí. Po obdržení souhlasu je nutné o povolení prodloužení užívání vyhrazeného parkování požádat ve lhůtě 30 dnů před
ukončením platnosti stávajícího rozhodnutí silniční správní úřad.
13. Další účastníci (dotčení) postupu:
Vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství, Brno-město a Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno
14. Můžete využít tuto elektronickou službu:
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
16. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)
vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
17. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí lze podat odvolání podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, do 15
dnů ode dne doručení k Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, Kounicova 67, Brno prostřednictvím Úřadu městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Odboru stavebním a všeobecném, Oblá 75a, 634 00 Brno.
18. Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:
Zrušení parkovacího místa
fyzická osoba - pokuta do výše 500 000,- Kč [(§ 42a, odstavec 7, písmeno a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů)]
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 a 3 připojí sousední
nemovitost nebo pozemní komunikaci k místní komunikaci nebo upraví takové připojení
nebo je zruší.
19. Další informace:
Na základě podané žádosti bude provedeno:
a) vznesen dotaz na odbor sociální péče ÚMČ Brno–Nový Lískovec pro potvrzení
pravdivosti žádosti případně kontaktován lékař žadatele (na základě předložení potvrzení, že vozidlo je nezbytný dopravní prostředek)
b) místní šetření za účasti zástupce Brněnských komunikací, a.s.
c) podána žádost na zpracování projektové dokumentace Brněnským komunikacím, a.s.

d) stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátem města
Brna, Odborem dopravy
d) vydáno rozhodnutí o povolení
20. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
Otázka: Jak dlouho bude trvat vyřízení vyhrazeného parkování?
Odpověď:
Při zřízení vyhrazeného parkování cca 3 měsíce (odvislé od doby zpracování projektu
u správce komunikace, společnosti Brněnské komunikace, a.s. a následnému stanoveni dopravního značení na Magistrátu města Brna, odboru dopravy).
Při následném prodloužení povolení ke ZUK po uplynutí 1 kalendářního roku je lhůta
pro vyřízení dle správního řádu 30 dnů. O prodloužení povolení je třeba požádat ve
lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti stávajícího rozhodnutí.
21. Potřebujete se k věci dozvědět víc?
Volejte na tel.: 547 428 920 – Ing. Kohout nebo na tel.: 547 428 924 – Ing. Tokošová
22. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě.
Sbírka zákonů České republiky
Magistrát města Brna, Odbor dopravy (www.brno.cz)
23. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Úřad městské části města Brna, Brno–Nový Lískovec, Odbor stavební a všeobecný
24. Za správnost návodu odpovídá:
Ing. Josef Kohout
25. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
9. 2. 2016
26. Datum poslední aktualizace:
9. 2. 2016
27. Datum konce platnosti návodu:
Konec platnosti návodu není stanoven

