
 
 
 
 
 
Vážený pane, 
 
obracím se na Vás s žádostí o vysv tlení aplikace Obecn  závazné vyhlášky 
m sta Krom íž . 4/2012 o místních poplatcích, konkrétn  ásti IV Poplatek 
za užívání ve ejného prostranství - vyhrazení trvalého parkovacího místa 
 
Bydlím na sídlišti Zachar II a množství parkovacích míst v této lokalit , i 
p es stále zvyšující se po et automobil  je již od roku 1990 stále stejný. 
Tuto situaci nadále zhoršuje existence st ední zdravotnické školy, kdy 
studenti, klienti nebo rodi e d tí, kte í mají aktivity v této škole a svá 
vozidla parkují na p ilehlém parkovišti u sídlišt  (pokud vím, škola 
nedisponuje žádnou vlastní parkovací plochou). V této situaci chápu 
zvyšující se zájem svých spoluob an  o vyhrazení trvalého parkovacího místa. 
Nicmén  si myslím, že n kte í zneužívají možnost vyhrazení tohoto místa pro 
osoby zdravotn  postižené. P edpokládám, že m sto t mto majitel m p iznalo 
úlevu z poplatku, ale na t chto místech parkují vozidla s jinou SPZ, ale 
také bez ozna ení vozidla osoby zdravotn  postižené. 
 
Žádám timto o zodpov zení následujících dotaz : 
1. Plánuje m sto rozší ení parkovacích kapacit pro osobní motorová vozidla v 
lokalit  Zachar II? 
2. Plánuje m sto n jaké zvýhodn ní pro majitele osobních motorových vozidel 
s trvalým pobytem v této lokalit  oproti jiným? Nap íklad bezplatné 
parkování na placeném parkovišti Abertova (u nemocnice). 
3. Jak asto m sto kontroluje oprávn nost vyhrazení t chto míst, pokud vím 
m li obyvatelé byt  na Francouzské 4020 vyhrazené 2 parkovací místa a již v 
t chto bytech nebydlí, ozna ení míst však z stává (minimáln  6 m síc ). 
4. P iznalo-li m sto úlevu z poplatku pro vyhrazení trvalého parkovacího 
místa pro osoby zdravotn  postižené, jak kontroluje dodržování parkování 
pouze ur eného vozidla s ozna ením pro osobu zdravotn  postiženou. V 
sou asné dob  jsou minimáln  3 takováto místa, na kterých velice asto 
parkují vozidla bez ozna ení pro osoby zdravotn  postižené. V tomto p ípad  
chápu, že m sto p iznalo úlevu ned vodn  a m stu utíkají peníze, které by 
mohlo využít ve prosp ch rozvoje m sta. 
 
Moje post ehy vycházejí zejména z parkoviš  u ulic Francouzská a Rumunská 
 
D kuji za zodpov zení dotaz  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vy ízení  žádosti o informace dle zák. . 106/1999 Sb. 

 
 
 Na Vaši žádost o poskytnutí informací  ze dne 8.1.2013, týkající se parkovacích kapacit 
v lokalit  Zachar II v Krom íži  Vám na základ  podklad  odboru rozvoje m sta (k bodu 1) a odboru 
služeb (k bodu 2-4) sd lujeme následující: 
 
Informace k bodu 1: 
 
Vedoucí odboru Rozvoje m sta Ing.Vladimír Krej í  v sou asné dob  neví o žádných aktivitách m sta k 
rozší ení parkovacích míst v lokalit  Zachar II. V minulém volebním období v roce 2009 byl zpracován 
projekt parkovišt  16 nových parkovacích míst na ul. Nitranská v prostoru volné plochy parc. . 813/1 
p ed domem s pe ovatelskou službou p ípadn  kotelnou P5. Zám r nebyl dotažen pro vydání 
stavebního povolení ( starosta nebyl spokojen s navrženým ešením). O jiných aktivitách Ing. Krej í  
neví.. 
 
Informace k bodu 2: 
 
Na základ  Na ízení m sta Krom íže 2/2011, kterým se vymezují oblasti obce ve kterých lze místní 
komunikace nebo jejich ur ené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, Na ízení m sta 
Krom íže 1/2012, kterým se dopl uje p íloha .1 k na ízení 2/2011 a na základ  Provozního ádu 
placených parkoviš , schváleného Radou m sta Krom íže, si mohou vlastníci vozidla s trvalým 
pobytem v Albertov  ulici .p. 666 – 673, 683, 684, 688, 2699 a 3279, v Havlí kov  ulici .p. 592 – 595, 
598– 603, 606, 610, 611, 614, 626, 713, 814, 883, 899 a 904, v Purky ov  ulici .p. 689 -691, 693 - 
697, 705, 709, 838, 935, 936, 953, 1047, 1112, 2689, 2708, 2710, 2765, 2804, 2805, 2841, 2860 a 
2971, v ulici Bo ní .p. 692, 698, 704, 1055 – 1060, 1084, 1085, 2436, 3332 a 3606, zakoupit parkovací 
kartu v cen  500,- K /b žný rok. Uvedená cena je v etn  DPH dle platného zákona. Tato karta se 
vydává na konkrétní motorové vozidlo jako nep enosná, v etn  vyzna ení registra ní zna ky vozidla na 
této kart . O zvýhodn ní vlastník  vozidel z jiných lokalit v blízkosti parkovišt  na Albertov  ulici se 
zatím neuvažuje. 
 
 

 odbor ob ansko -  správních agend 

odd lení právních inností  

vy izuje  JUDr. Milan Fritz                              
e-mail   milan.fritz@mesto-kromeriz.cz                              
datum   15.1.2013 

telefon              573 321 190 

íslo jednací  MeKM/001386/2013  
po . íslo          IN-03/13 A,B,C 
 



 

Informace k bodu 3 a 4: 
 
O povolení ke z ízení vyhrazeného parkovacího místa na pozemní komunikaci m že požádat fyzická i 
právnická osoba v míst  bydlišt  podle zvláštního právního p edpisu (§ 25 zák. . 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích). Trvalá parkovací místa se z izují na pozemních komunikacích (místních 
komunikacích) pokud nejsou p ekážkou v bezpe nosti a plynulosti silni ní dopravy. Rozhodnutí o 
povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (ZUPK) k vyhrazení parkovacího místa se vydává na 
dobu ur itou, a to na dobu jednoho roku. V p ípad  pot eby dalšího užívání si fyzická i právnická 
osoba požádá nejpozd ji trnáct dn  p ed jeho ukon ením o vydání dalšího rozhodnutí o povolení 
ZUPK. V rozhodnutí o povolení ZUPK jsou dány podmínky užívání, jeho p ílohou je stanovení 
dopravního zna ení (svislé i vodorovné), které si žadatel o povolení ZUPK k vyhrazení parkovacího 
místa zajistí u odborného pracovišt  na své náklady. Oprávn nost užívání pozemní komunikace k 
vyhrazení parkovacího místa se tedy kontroluje min. v ro ních intervalech. Po ukon ení ZUPK k 
vyhrazení parkovacího místa je uživatel povinen uvést pozemní komunikaci do p vodního stavu, v . 
odstran ní dopravního zna ení, a požádat vlastníka pozemní komunikace o její p evzetí. Pokud tak 
uživatel neu iní je vyzván telefonicky nebo písemn  ke sjednání nápravy. V krajním p ípad  je 
p istoupeno k odstran ní dopravního zna ení M stem Krom íž na náklady uživatele. Místní šet ení 
ukon ených užívání pozemních komunikací je provád no tvrtletn . V p ípad , který uvádíte, uživatelé 
vyhrazeného parkovacího místa nedodrželi podmínky užívání, dopravní zna ení bude odstran no 
M stem Krom íž. Dle Obecn  závazné vyhlášky m sta Krom íž . 4/2012, o místních poplatcích, se 
za užívání ve ejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa na místní komunikaci vybírá 
místní poplatek, jehož správcem je odbor služeb M Ú Krom íž. Sazba místního poplatku iní 10 000,- 
K /rok. Ustanovením výše zmín né vyhlášky oddíl IV., l. 20 jsou od platby místního poplatku za 
zvláštní užívání místní komunikace k vyhrazení trvalého parkovacího místa osvobozeny osoby 
zdravotn  postižené (§ 86 zák. . 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, ve zn ní pozd jších 
p edpis ). 
  
 
 
  
 
 S pozdravem 
  

          

JUDr. Irena Gráfová, v.r. 

vedoucí odd lení 

právních inností  

otisk ú edního razítka  
 

 
 
 
 
 


