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Rada města Loun  dne 20.02.2017 svým usnesením č. 73/2017 schválila tato pravidla, která 
upravují vyhrazování parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením na místních 
komunikacích. 
 

Článek I. 
Stanovisko m ěsta k vydávání povolení ke zvláštnímu užívání místn í komunikace – 

vyhrazení parkovacího místa 
 

1. 
Stanovisko města k příslušnému řízení vedenému dle § 25 odst. 6 písm. c) zákona  č. 13/1997 
Sb., zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, podává odbor správy majetku. 
Žadatelem o parkovací místo se dle těchto pravidel rozumí občan, který je držitelem průkazu 
ZTP (s výjimkou sluchového postižení) nebo ZTP/P.  
 
 

Článek II. 
Obecné podmínky pro vydávání stanoviska m ěsta k vyhrazování parkovacího místa 

 
1. 

Stanovisko podává odbor správy majetku Městského úřadu na základě jemu předložené žádosti 
občana, který projeví zájem o vyhrazení nového parkovacího místa či pokud má zájem o 
pokračování již vyhrazeného v případě končící platnosti rozhodnutí povolení zvláštního užívání 
komunikace.  
K žádosti žadatel doloží: 
� kopii vydaného parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 

postiženou, 
� kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P s čitelnou dobou platnosti 
� čestné prohlášení, že vozidlo trvale parkuje (rozuměno zejména pravidelně v nočních 

hodinách) nebo bude trvale parkovat na požadovaném místě pro potřeby žadatele 
� vyjádření Centra služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. k potřebnosti parkovacího 

místa pro usnadnění života žadatele 
� vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky 
 

2. 
Odbor správy majetku na základě žádosti občana obstará vyjádření uvedená v bodě 1 těchto 
pravidel. 

 
Článek III. 

Vyhrazení parkovacího místa 
 

1. 
Parkovací místo se vyhrazuje v místě trvalého bydliště nebo v místě, kde žadatel trvale pobývá. 
Více jak jedno parkovací místo nelze žadateli vyhradit. 
 

2. 
Parkovací místo se vyhrazuje na dobu platnosti průkazu ZTP či ZTP/P:  
A) bez požadavku na úhradu náklad ů spojených s vyhrazením parkovacího místa  

� u žadatelů, kteří mají průkaz ZTP/P 

B) za jednorázovou úhradu částky 4.000 K č (úhrada náklad ů spojených s vyhrazením 
nového parkovacího místa -  zejména po řízení vodorovného a svislého dopravního 
značení a jeho další údržba a p řípadné opravy) 
nebo 
za jednorázovou úhradu částky 1.000 K č (úhrada náklad ů spojených s vyhrazením 
parkovacího místa a jeho další údržba a p řípadné opravy, kde již je odpovídající 
svislé i vodorovné dopravní zna čení; v tomto p řípadě zde bude dopln ěna pouze 
dodatková tabulka s registra ční značkou konkrétního vozidla) 
� u žadatelů, kteří mají průkaz ZTP 



 - 3 -

C) za jednorázovou úhradu částky 2.000 K č (úhrada náklad ů spojených s vyhrazením 
parkovacího místa -  zejména po řízení vodorovného a p řemíst ění svislého 
dopravního zna čení a jeho další údržba a p řípadné opravy) 
� u žadatelů, kteří mají průkaz ZTP či průkaz ZTP/P v případě, že dojde ke změně ve 

vyhrazení parkovacího místa ve lhůtě kratší než 1 rok od vyznačení (změna bydliště 
apod.) 

 
3. 

Jiným žadatelům, než uvedeným pod bodem 2 písm. A – C čl. III. těchto pravidel, nebude 
kladné stanovisko vlastníka místní komunikace vydáno. 
 

4. 
Osazení svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného dopravního značení zajistí 
odbor správy majetku. 
 

5. 
a) Město Louny zajistí na vlastní náklady: 

- obnovu dopravního značení povoleného vyhrazeného parkovacího místa 
- výměnu svislého dopravního značení v případě jeho zcizení, poškození apod. 

b) Žadatel hradí ze svého: 
- částku za vyhrazení parkovacího místa – pořízení vodorovného a svislého dopravního 

značení; její výše bude v souladu s bodem 2 písm. A - C čl. III. těchto pravidel 
- částku za změnu registrační značky na svislé dopravní značce – úhrada 200 Kč (bude 

hrazeno na Technické správě města Loun s.r.o., Poděbradova 2384, Louny). Žadatel 
nejdříve informuje odbor správy majetku Městského úřadu v Lounech o požadavku 
ohledně změny registrační značky na svislé dopravní značce. Odbor SM pak zašle 
prostřednictvím e-mailu souhlas se změnou Technické správě města Loun s.r.o. s tím, 
že žadatel výše uvedenou částku uhradí přímo na Technické správě města Loun s.r.o. 
Změnu na svislé dopravní značce zajistí Technická správa města Loun s.r.o.  

 
Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. 

Těmito pravidly se zrušují pravidla RM č. P2/2013. 

 

2. 
Tato pravidla byla schválena usnesením RM č. 73/2017 ze dne 20.02.2017 a nabývají 
účinnosti dne 01.04.2017.  

 
 
 
 
 
 
 
       Radovan Šabata, v.r.                         Mgr. Jan Čermák, v.r. 
          starosta m ěsta                                místostarosta 

 


