Vážený pane,
obracím se na Vás s žádostí o vysvČtlení aplikace ObecnČ závazné vyhlášky
mČsta KromČĜíž þ. 4/2012 o místních poplatcích, konkrétnČ þásti IV Poplatek
za užívání veĜejného prostranství - vyhrazení trvalého parkovacího místa
Bydlím na sídlišti Zachar II a množství parkovacích míst v této lokalitČ, i
pĜes stále zvyšující se poþet automobilĤ je již od roku 1990 stále stejný.
Tuto situaci nadále zhoršuje existence stĜední zdravotnické školy, kdy
studenti, klienti nebo rodiþe dČtí, kteĜí mají aktivity v této škole a svá
vozidla parkují na pĜilehlém parkovišti u sídlištČ (pokud vím, škola
nedisponuje žádnou vlastní parkovací plochou). V této situaci chápu
zvyšující se zájem svých spoluobþanĤ o vyhrazení trvalého parkovacího místa.
NicménČ si myslím, že nČkteĜí zneužívají možnost vyhrazení tohoto místa pro
osoby zdravotnČ postižené. PĜedpokládám, že mČsto tČmto majitelĤm pĜiznalo
úlevu z poplatku, ale na tČchto místech parkují vozidla s jinou SPZ, ale
také bez oznaþení vozidla osoby zdravotnČ postižené.
Žádám timto o zodpovČzení následujících dotazĤ:
1. Plánuje mČsto rozšíĜení parkovacích kapacit pro osobní motorová vozidla v
lokalitČ Zachar II?
2. Plánuje mČsto nČjaké zvýhodnČní pro majitele osobních motorových vozidel
s trvalým pobytem v této lokalitČ oproti jiným? NapĜíklad bezplatné
parkování na placeném parkovišti Abertova (u nemocnice).
3. Jak þasto mČsto kontroluje oprávnČnost vyhrazení tČchto míst, pokud vím
mČli obyvatelé bytĤ na Francouzské 4020 vyhrazené 2 parkovací místa a již v
tČchto bytech nebydlí, oznaþení míst však zĤstává (minimálnČ 6 mČsícĤ).
4. PĜiznalo-li mČsto úlevu z poplatku pro vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osoby zdravotnČ postižené, jak kontroluje dodržování parkování
pouze urþeného vozidla s oznaþením pro osobu zdravotnČ postiženou. V
souþasné dobČ jsou minimálnČ 3 takováto místa, na kterých velice þasto
parkují vozidla bez oznaþení pro osoby zdravotnČ postižené. V tomto pĜípadČ
chápu, že mČsto pĜiznalo úlevu nedĤvodnČ a mČstu utíkají peníze, které by
mohlo využít ve prospČch rozvoje mČsta.
Moje postĜehy vycházejí zejména z parkovišĢ u ulic Francouzská a Rumunská
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VyĜízení žádosti o informace dle zák.þ. 106/1999 Sb.

Na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 8.1.2013, týkající se parkovacích kapacit
v lokalitČ Zachar II v KromČĜíži Vám na základČ podkladĤ odboru rozvoje mČsta (k bodu 1) a odboru
služeb (k bodu 2-4) sdČlujeme následující:
Informace k bodu 1:
Vedoucí odboru Rozvoje mČsta Ing.Vladimír KrejþíĜ v souþasné dobČ neví o žádných aktivitách mČsta k
rozšíĜení parkovacích míst v lokalitČ Zachar II. V minulém volebním období v roce 2009 byl zpracován
projekt parkovištČ 16 nových parkovacích míst na ul. Nitranská v prostoru volné plochy parc.þ. 813/1
pĜed domem s peþovatelskou službou pĜípadnČ kotelnou P5. ZámČr nebyl dotažen pro vydání
stavebního povolení ( starosta nebyl spokojen s navrženým Ĝešením). O jiných aktivitách Ing. KrejþíĜ
neví..
Informace k bodu 2:
Na základČ NaĜízení mČsta KromČĜíže 2/2011, kterým se vymezují oblasti obce ve kterých lze místní
komunikace nebo jejich urþené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, NaĜízení mČsta
KromČĜíže 1/2012, kterým se doplĖuje pĜíloha þ.1 k naĜízení 2/2011 a na základČ Provozního Ĝádu
placených parkovišĢ, schváleného Radou mČsta KromČĜíže, si mohou vlastníci vozidla s trvalým
pobytem v AlbertovČ ulici þ.p. 666 – 673, 683, 684, 688, 2699 a 3279, v HavlíþkovČ ulici þ.p. 592 – 595,
598– 603, 606, 610, 611, 614, 626, 713, 814, 883, 899 a 904, v PurkyĖovČ ulici þ.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 Boþní þ.p. 692, 698, 704, 1055 – 1060, 1084, 1085, 2436, 3332 a 3606, zakoupit parkovací
kartu v cenČ 500,- Kþ/bČžný rok. Uvedená cena je vþetnČ DPH dle platného zákona. Tato karta se
vydává na konkrétní motorové vozidlo jako nepĜenosná, vþetnČ vyznaþení registraþní znaþky vozidla na
této kartČ. O zvýhodnČní vlastníkĤ vozidel z jiných lokalit v blízkosti parkovištČ na AlbertovČ ulici se
zatím neuvažuje.

Informace k bodu 3 a 4:
O povolení ke zĜízení vyhrazeného parkovacího místa na pozemní komunikaci mĤže požádat fyzická i
právnická osoba v místČ bydlištČ podle zvláštního právního pĜedpisu (§ 25 zák. þ. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích). Trvalá parkovací místa se zĜizují na pozemních komunikacích (místních
komunikacích) pokud nejsou pĜekážkou v bezpeþnosti a plynulosti silniþní dopravy. Rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (ZUPK) k vyhrazení parkovacího místa se vydává na
dobu urþitou, a to na dobu jednoho roku. V pĜípadČ potĜeby dalšího užívání si fyzická þi právnická
osoba požádá nejpozdČji þtrnáct dnĤ pĜed jeho ukonþením o vydání dalšího rozhodnutí o povolení
ZUPK. V rozhodnutí o povolení ZUPK jsou dány podmínky užívání, jeho pĜílohou je stanovení
dopravního znaþení (svislé i vodorovné), které si žadatel o povolení ZUPK k vyhrazení parkovacího
místa zajistí u odborného pracovištČ na své náklady. OprávnČnost užívání pozemní komunikace k
vyhrazení parkovacího místa se tedy kontroluje min. v roþních intervalech. Po ukonþení ZUPK k
vyhrazení parkovacího místa je uživatel povinen uvést pozemní komunikaci do pĤvodního stavu, vþ.
odstranČní dopravního znaþení, a požádat vlastníka pozemní komunikace o její pĜevzetí. Pokud tak
uživatel neuþiní je vyzván telefonicky nebo písemnČ ke sjednání nápravy. V krajním pĜípadČ je
pĜistoupeno k odstranČní dopravního znaþení MČstem KromČĜíž na náklady uživatele. Místní šetĜení
ukonþených užívání pozemních komunikací je provádČno þtvrtletnČ. V pĜípadČ, který uvádíte, uživatelé
vyhrazeného parkovacího místa nedodrželi podmínky užívání, dopravní znaþení bude odstranČno
MČstem KromČĜíž. Dle ObecnČ závazné vyhlášky mČsta KromČĜíž þ. 4/2012, o místních poplatcích, se
za užívání veĜejného prostranství k vyhrazení trvalého parkovacího místa na místní komunikaci vybírá
místní poplatek, jehož správcem je odbor služeb MČÚ KromČĜíž. Sazba místního poplatku þiní 10 000,Kþ/rok. Ustanovením výše zmínČné vyhlášky oddíl IV., þl. 20 jsou od platby místního poplatku za
zvláštní užívání místní komunikace k vyhrazení trvalého parkovacího místa osvobozeny osoby
zdravotnČ postižené (§ 86 zák.þ. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeþení, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ).
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