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ÚČEL 

Rada statutárního města Opavy schvaluje usnesením č. 3245/76/RM/21 ze dne 09.06.2021 v návaznosti na 
ustanovení § 25 zákona  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů,  (dále jen „zákon o pozemních komunikacích) a § 67 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o 
silničním provozu“), pravidla k upřesnění postupu při vyhrazování parkovacích míst na místních 
komunikacích na území statutárního města Opavy v návaznosti na vydávání souhlasu vlastníka místních 
komunikací. 
 
Parkovací místa na konkrétního uživatele (konkrétní registra ční značku, firmu)  mohou být na místních 
komunikacích vyhrazena jen na parkovištích označených dopravním značením (IP 11a – IP 11g) na základě 
písemné žádosti takto: 
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Článek 1 
Místní komunikace za řazené do zóny placeného stání 

1. V zóně placeného stání vymezené v příloze č. 1 Nařízení o stání silničních motorových vozidel na 
vymezených místních komunikacích ve městě Opavě v platném znění, nelze vyhradit parkovací místa na 
konkrétní registrační značku nebo firmu. Výjimku lze udělit pouze zdravotně tělesně postiženým 
občanům (držitelům průkazu ZTP a ZTP/P)  za stanovených podmínek uvedených v čl. 3 těchto pravidel. 

Článek 2 
Ostatní místní komunikace 

1. Parkovací místo vyhradit občanům v místě trvalého pobytu, podnikatelským subjektům v místě 
provozovny, a to pouze tam, kde není možnost parkování na vlastním pozemku. Pokud není 
z technických důvodů možné vyhradit parkovací místo na ulici, kde má žadatel trvalý pobyt, provozovnu, 
nárok na vyhrazení parkovacího místa na jiné ulici nevzniká. 

2. Žadatel musí být zapsán v technickém průkazu jako vlastník nebo provozovatel vozidla. 

3. K vyhrazení parkovacích míst dojde v lokalitě, kde existuje dostatečný počet parkovacích míst 
v docházkové vzdálenosti 300 m. 

4. Na dotčeném objektu parkoviště může být rezervováno maximálně 20 % jeho kapacity (nepočítají se 
vyhrazená stání pro ZTP). 

5. Vyhrazení parkovacího místa je žádáno na dobu nejméně 1 rok. 

6. Na vyhrazené parkovací místo může být umístěna pouze jedna registrační značka, název firmy. 

7. Parkovací místa budou zpoplatněna dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství v platném znění. 

8. Na vyhrazení parkovacího místa nemá žadatel právní nárok. 

Článek 3 
Podmínky pro z řizování vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP a  ZTP/P na území 

statutárního m ěsta Opavy 

1. Statutární město Opava, jako vlastník místních komunikací dotčených zřízením vyhrazeného 
parkovacího místa vydá p ři podání žádosti souhlas se z řízením vyhrazeného parkovacího místa  
žadatelům se zdravotním postižením (držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P), kterým byl vydán parkovací 
průkaz pro osoby se zdravotním postižením za splnění následujících podmínek: 

 
1.1. V případech žádostí o vyhrazení trvalého parkovacího místa držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, 

jedná-li se o těžké tělesné postižení u samotného řidiče motorového vozidla nebo rodiči, který 
pečuje o nezletilé dítě s těžkým tělesným postižením omezujícím pohyb, dle vyjádření lékaře.  

1.2. Dále žadatelům, držitelům průkazu  ZTP/P bez ohledu na to, zda jsou řidiči, ale s podmínkou, že 
mají těžké tělesné postižení dolních končetin omezující pohyb, dle vyjádření lékaře, a že o ně 
trvale pečuje člen rodiny nebo opatrovník určený soudem a současně žijí ve společné domácnosti 
a mají společný trvalý pobyt. 

1.3. Žadatel musí být zapsán v technickém průkazu jako vlastník nebo provozovatel vozidla.  
1.4. Na vyhrazení parkovacího místa nemá žadatel právní nárok.  
1.5. Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace – vyhrazení parkovacího místa bude 

vydáno na dobu platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P žadatele, maximálně však na dobu 5 let.   
1.6. V případě, že žadatel nepožádá o prodloužení vyhrazení stávajícího parkovacího místa, resp. 

znovu nepodá žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, bude správcem 
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místních komunikací zajištěno odstranění dodatkové tabulky s registrační značkou, parkovací 
místo bude ponecháno bez dodatkové tabulky s registrační značkou.  

1.7. Na vyhrazeném parkovacím místě bude vozidlo označeno parkovacím průkazem. 
1.8. V případě, že se jedná o nezletilého žadatele, musí podmínky splňovat zákonný zástupce nebo 

opatrovník stanovený soudem.      

Článek 4 
Vyhrazení parkovacího místa 

1. Statutární město Opava zastoupené Magistrátem města Opavy, odborem majetku města vydá žadateli 
dle platných pravidel souhlas se zvláštním užíváním místní komunikace a silniční správní úřad (Magistrát 
města Opavy, odbor dopravy) vydá rozhodnutí spolu se stanovením svislého a vodorovného dopravního 
značení. Osazení dopravního značení a jeho následnou údržbu zajistí Technické služby Opava s.r.o.  

Článek 5 
Ostatní ustanovení 

1. Silniční správní úřad vykonává dohled nad řádným užíváním vyhrazeného parkovacího místa. Zjištěné 
skutečnosti, zejména to, že parkovací místo není dlouhodobě využíváno ke svému účelu, může mít za 
následek zahájení řízení o odnětí povolení v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 zákona o pozemních 
komunikacích. 

2. Žadatel je povinen nahlásit všechny změny týkající se vyhrazeného parkovacího místa (např. změna 
bydliště, příjmení, zdravotního stavu, údajů k vozidlu apod.), případně další údaje ovlivňující vyhrazení 
parkovacího místa a to do 5 dnů od doby, kdy změna nastala. V případě, že tak neučiní, ztrácí nárok na 
toto místo. 

3. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může být na základě usnesení Rady statutárního města Opavy 
udělena výjimka z těchto pravidel. 

 

Článek 6 
Závěrečné ustanovení 

1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení radou města. Pravidla se vztahují na všechny podané 
žádosti i na prodlužování platnosti rozhodnutí vydaných před platností pravidel. 

 
 Ing. Tomáš Navrátil v.r. Ing. Michal Jedlička  v.r. 
 primátor  náměstek primátora 
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MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY 
 
ODBOR DOPRAVY 
 

 

 

PARKOVACÍ MÍSTO PRO ZTP 
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace – vyhrazení parkovacího 

místa 
 
 
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro  zřízení vyhrazeného parkování pro osobu t ěžce 
zdravotn ě postiženou (dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů) 
 
 
I.   Požadované umíst ění vyhrazeného parkovišt ě: 
 
na komunikaci - ul.:……………………..……………………...………….… 
  
u domu č.: ……………………………………………………………………. 

parkovací stání*/:         podélné                kolmé                  šikmé  
 
 
II.  Údaje o žadateli (držiteli pr ůkazu ZTP nebo ZTP/P): 
 
 jméno, příjmení: …………………………………………..………………..datum narození: ..……....……………… 
                         
 trvalý pobyt: ………………………………………………………………………………č. OP:………………………. 
 

č. průkazu*/:        ZTP:………………...       ZTP/P : ………………...  platný (od – do):….……………………….. 
     

parkovací průkaz O7 č.: …………………….…………...    platný do: ………...…………………………….………. 
. 
řidičský průkaz č.:…………………………………………….platný do:….…………...…………………………..…… 
  
    
III.  Údaje o*/:  
 
       zákonném zástupci nezletilé osoby  
 
       opatrovníkovi nesvéprávné osoby  
 
       osob ě pečující o osobu pohybující se na invalidním vozíku  
 
jméno, příjmení: …………………………………………..………………..… datum narození: ..……....…………… 

 
trvalý pobyt: …………………………………………………………………….č. OP:…………………………………. 

 
řidičský průkaz č.:…………………………………… platný do:….…………...……………………………………….  
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IV.  Údaje o vozidle:  
 

vozidlo tov. zn.: …………....….…………………………………………………RZ: ……………………….………… 
 
 
vozidlo řídí*/:          
       žadatel                                                                   osoba pečující o osobu pohybující se na invalidním vozíku      
       

          zákonný zástupce nezletilé osoby                    opatrovník nesvéprávné osoby 
 

vlastník nebo provozovatel vozidla*/:   
                 žadatel                                                                   osoba pečující o osobu pohybující se na invalidním vozíku      

       
         zákonný zástupce nezletilé osoby                    opatrovník nesvéprávné osoby 

 

Poznámka: 

*/ hodící se zaškrtněte křížkem  
 
 

             V. Vyjád ření ošet řujícího léka ře k závažnosti zdravotního stavu žadatele: 
 

             …………………………………..……………………………….……….....,……….……………………………… 
                              jméno a příjmení osoby těžce zdravotně postižené                                                           datum narození 

 
                                                                                                                       ANO           NE 
          Jmenovaná/ý je imobilní a je schopen pohy bu pouze pomocí  
          invalidního vozíku. 

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

 
 
          Datum ……………………………. 
 
 
 
                                                                                                     razítko se jménem ošetřujícího  

                                         lékaře a jeho podpis: 
 

 
 

           VI. Čestné prohlášení: 
 

 Prohlašuji, že v docházkové vzdálenosti 300m 4/ nemám možnost vlastního parkování, nap ř. v   
garáži, ve dvo ře, v průjezdu, na svém pozemku nebo na jiné odstavné ploše.   

 
 Jsem si vědom případných právních následků, pokud bych úmyslně uvedl nepravdivé, nepřesné či                 
neúplné údaje. 
 
 
 

 
   V Opavě dne ………………………………….                               ………………………………..…………… 

                                                                                                                                                                                                                  podpis žadatele 

 
 
 
_____________________________ 

   4/ docházkovou vzdáleností 300m se rozumí vzdálenost 300m vzdušnou čarou od vstupu do budovy, ve které má žadatel trvalý pobyt  



 

  7 z 7 

VII. Vyjád ření 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, pro účely vyřízení této žádosti o zřízení 

vyhrazeného parkoviště.  

2. Souhlasím se sdělením údajů o mém zdravotním stavu pro potřeby této žádosti. 

3. Prohlašuji, že vyhrazené parkoviště budu využívat celoročně. 

 
 
 
datum: …………………………………….   podpis žadatele: …………………...……………..……………. 

  
  

kontaktní telefon: …………………………………………… 
 
 

Přílohy k žádosti: 

1.Snímek katastrální mapy s vyznačením místa, kde má být vyhrazené parkoviště zřízeno (pořizuje odbor dopravy) 

2.Čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilé osoby, opatrovníka nesvéprávné osoby nebo osoby pečující o osobu pohybující se na 

invalidním vozíku, že žije s žadatelem ve společné domácnosti 

 
Doklady, které žadatel předkládá k nahlédnutí při podání žádosti: 

1. Občanský průkaz 

2. Rozhodnutí soudu o určení opatrovníka nebo zákonného zástupce, pokud bylo vydáno  

3. Průkaz ZTP nebo ZTP/P  

4. Parkovací průkaz O7 

5. Platný řidičský průkaz 

6. Technický průkaz od vozidla 

 


