
Pravidla pro vyhrazení parkovacího místa – ZTP a ZTP/ P na území 
obce Proboštov 

 
- žadatelem o vyhrazení parkovacího místa je vždy držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, u osob mladších 

18-ti let zákonný zástupce této osoby (žadatel) 

- rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání místní komunikace - vyhrazení parkovacího místa vydává 

OÚ Proboštov 

- tiskopis žádosti o rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání místní komunikace lze obdržet na OÚ 

Proboštov 

Žádost musí být doložena všemi vyjádřeními a přílohami, uvedenými na žádosti 

- žadatel nemá právní nárok na vyhrazení parkovacího místa, ale rozhodne-li příslušný orgán o 

vyhrazení parkovacího místa, je možno ho povolit jen v místě trvalého bydliště držitele průkazu ZTP 

nebo ZTP/P. Pokud není z technických důvodů možné vyhradit parkovací místo na ulici, kde má 

žadatel trvalé bydliště, nárok na vyhrazení parkovacího místa na jiné ulici nevzniká. 

- parkovací místo může být vyhrazeno pouze v případě, že celkový počet parkovacích míst 

vyhrazených pro osoby tělesně postižené na dané ulici nepřesáhne 15 % celkového počtu parkovacích 

míst na dané ulici. 

- instalaci dopravního značení dle Vyhlášky č. 30/2001 Sb. provede autorizovaná firma na základě 

objednávky a na základě žadatele. Vyhrazené parkovací místo bude označeno DZ V10f. IP12. + O1 a 

E12 s uvedením registrační značky vozidla, na něž bylo vydáno rozhodnutí pro povolení zvláštního 

užívání místní komunikace. Toto vozidlo musí být ve vlastnictví žadatele, nebo osoby mající stejné 

trvalé bydliště jako žadatel a bydlící s žadatelem ve společné domácnosti. 

- rozhodnutí pro povolení zvláštního užívání místní komunikace - vyhrazení parkovacího místa bude 

vydáváno s platností 24 měsíců. Po uplynutí této doby je žadatel povinen žádost aktualizovat, popř. do 

30 dnů odstranit žadatelem instalované DZ a parkovací místo uvést do původního stavu. V případě, že 

žadatel po uplynutí platnosti rozhodnutí po povolení zvláštního užívání místní komunikace – 

vyhrazení parkovacího místa žádost neaktualizuje a do 30 dnů odstraní DZ instalované žadatelem a 

parkovací místo neuvede do původního stavu, učiní tak vlastník komunikace a vzniklé náklady bude 

vymáhat od žadatele. 

- žadatel je povinen nahlásit všechny změny, týkající se osoby, pro kterou je místo vyhrazeno (např. 

změna bydliště, příjmení, zdravotního stavu apod.) údajů k vozidlu, případně další údaje ovlivňující 

vyhrazení parkovacího místa a to do 15 dnů od doby kdy změna nastala. V případě, že tak neučiní, 

ztrácí nárok na toto místo a v případě další žádosti bude k tomuto přihlédnuto. 

- žadatel je povinen udržovat vyhrazené parkovací místo v čistotě a pořádku, případně obnovit 

poškozené dopravní značení tohoto místa. V opačném případě ztrácí nárok na toto vyhrazené 

parkovací místo. 

Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce na zasedání konaném dne 25. 6. 2013 pod 

usnesením č. 80/013. 
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