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Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovací míst na místních komunikacích 
města Český Brod 

 
Článek 1 

Vymezení platnosti a působnosti 

1. Tato pravidla stanoví v rámci výkonu samostatné působnosti obce podmínky pro zřizování vyhrazených 
parkovacích míst na pozemních komunikacích ve vlastnictví města Český Brod.  
 

2. Pravidla jsou závazná pro zaměstnance zařazené do Městského úřadu Český Brod a pro zaměstnance 
Technických služeb Český Brod při výkonu samostatné působnosti obce.  
 

3. Výkon státní správy zaměstnanci zařazenými do městského úřadu v rámci přenesené působnosti podle 
zvláštních předpisů není těmito pravidly dotčen.  

 
Článek 2 

Vymezení pojmů a pravomocí 

1. Proces zřízení vyhrazeného parkovacího místa zahrnuje:  
a) povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem zřizování vyhrazeného parkování podle 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“),  

b) stanovení místního poplatku podle platné obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství,  

c) stanovení místní úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci dle zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen 
„pravidla provozu na pozemních komunikacích“).  

 
2. Zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem zřizování vyhrazeného parkování povoluje ve správním 

řízení podle zákona o pozemních komunikacích místně příslušný silniční správní úřad, kterým je v 
případě místních komunikací odbor dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu v Českém 
Brodě. Vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, v platném znění. Účastníkem tohoto správního řízení je vždy vlastník komunikace – město 
Český Brod, jehož souhlas je zákonnou podmínkou k vydání povolení.  

 
3. Souhlas či nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa uděluje za město Český Brod rada 

města. Žádost předloží na jednání rady města odbor dopravy a obecní živnostenský úřad. K žádosti 
bude vypracováno odůvodněné stanovisko odboru rozvoje a odboru sociálních věcí a školství. 

 
4. Umístění příslušné dopravní značky (tzv. místní úpravu provozu na pozemní komunikaci) stanoví na 

základě pravidel provozu na pozemních komunikacích odbor dopravy a obecní živnostenský úřad po 
předchozím písemném vyjádření příslušného Dopravního inspektorátu PČR.  
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Článek 3 

Vymezení povolených kategorií zvláštního užívání 

1. Kategorie zvláštního užívání místních komunikací za účelem zřizování vyhrazeného parkování, s nimiž 
vyslovuje vlastník komunikace za předpokladu současného splnění všech níže uvedených podmínek 
obecný souhlas:  
 
a) kategorie A – vyhrazené parkovací místo pro fyzickou osobu.  
Vyhrazené parkovací místo se zřizuje na konkrétní registrační značku vozidla uvedenou žadatelem. 

Žadatelem je osoba, která je držitelem průkazu  ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou 
hluchotou) nebo průkazu ZTP/P a má právo užívat speciální označení vozidla dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; za 
osoby nezletilé a osoby s omezenou způsobilostí nebo nezpůsobilé k právním úkonům je žadatelem 
jejich zákonný zástupce. Žadatel má bydliště na území města Český Brod, v docházkové vzdálenosti od 
vyhrazeného parkovacího místa. Žadatel má právo na zřízení pouze jednoho vyhrazeného parkovacího 
místa, a to i v případě, že je držitelem více motorových vozidel.  

 
b) kategorie B – vyhrazené parkovací místo pro právnickou osobu nebo organizační složku státu, kraje 

nebo obce. 
Vyhrazené parkovací místo se v odůvodněných případech výjimečně zřizuje za účelem zajištění provozu 
nebo dopravní obsluhy sídla žadatele nebo pobočky žadatele, kterým je právnická osoba zřízená 
státem, krajem nebo obcí nebo organizační složka státu, kraje nebo obce, jejíž provoz v daném místě je 
ve veřejném zájmu zejména úřady, složky integrovaného záchranného systému, Česká pošta, s. p. 
Žadatelem není podnikající fyzická či právnická osoba. Žadatel má sídlo nebo pobočku v docházkové 
vzdálenosti od vyhrazeného parkovacího místa. 

 
2. Souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro jiné subjekty, než je stanoveno výše, město 

Český Brod jako vlastník dotčené místní komunikace uděluje pouze v mimořádných a odůvodněných 
případech a ve veřejném zájmu.  
 

3. Žadatel (nebo osoba žijící s žadatelem ve společné domácnosti) musí být vlastníkem, provozovatelem 
nebo držitelem vozidla, pro které se vydává povolení, musí mít řidičské oprávnění, platný řidičský 
průkaz a být zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla. 

 
4. Žadateli se nevyhoví v případě, že by to znamenalo pro obec nepřiměřené zatížení např. při 

nedostatečné parkovací kapacitě v dané lokalitě. V takovém případě je nutné doložit míru užitku pro 
žadatele (především zdravotní stav, zda je sám řidičem nebo jej vozí jiná osoba, možná náhradní 
opatření apod.). 

 
5. Žadatel nesmí mít možnost motorové vozidlo parkovat v garáži, ve dvoře, v průjezdu, na svém pozemku 

nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště, což doloží čestným prohlášením. 
 

6. V případě ukončení platnosti či odebrání průkazu ZTP nebo ZTP/P oprávněným orgánem, změny 
trvalého pobytu nebo pokud pominou důvody, pro které bylo přiděleno parkovací místo, je žadatel 
povinen tuto skutečnost písemně oznámit. 
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Článek 4 

Zpoplatnění 

1. Zvláštní užívání veřejného prostranství ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa podléhá místnímu 
poplatku podle obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.  
 

Článek 5 

Podání žádosti 

1. Žádost obsahuje údaje uvedené v § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění, zejména:  
a) přesné určení místa (např. název ulice a č. p., případně situační náčrtek), účelu a doby zvláštního 
užívání,  

b) jméno a příjmení / název žadatele,  
c) datum narození / identifikační číslo žadatele,  

d) adresu trvalého bydliště / sídlo organizace žadatele,  

e) registrační značku vozidla (jedná-li se o vyhrazené parkovací místo určené pro konkrétní vozidlo).  
 
2. Žádost se podává na podatelně městského úřadu. Pro podání žádosti platí obecné předpisy o 

doručování písemností správním orgánům.  
 

3. Žádost musí žadatel doložit průkazem ZTP nebo ZTP/P nebo písemným lékařským potvrzením 
ošetřujícího lékaře. Toto potvrzení musí jednoznačně vyjadřovat závažnost zdravotního stavu žadatele, 
a že jeho zdravotní stav vyžaduje, aby vozidlo bylo vedeno jako nezbytný dopravní prostředek s 
potřebou parkování v blízkosti bydliště. 

 
Článek 6 

Časová platnost rozhodnutí 

1. Souhlas ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa se vydává výhradně s platností na dobu určitou, 
maximálně na dobu 5 let.  
 

2. Zvláštní užívání veřejného prostranství k vyhrazenému parkování bez platného povolení nebo po 
skončení jeho platnosti bude postihováno podle platných právních předpisů.  

 
Článek 7  

Dopravní značení 

1. Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (dále jen „dopravní značení“) na místních 
komunikacích je oprávněn provádět pouze správce těchto komunikací, Technické služby Český Brod. 
Osazení dopravního značení na místní komunikaci jinou fyzickou nebo právnickou osobou bude 
považováno za porušení ustanovení § 19 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. 
 

2. Dopravní značení stanovené v souvislosti s vyznačením vyhrazeného parkovacího místa zřídí správce 
komunikace na náklady žadatele. Žadatel je povinen po dobu trvání zvláštního užívání komunikace 
dopravní značení na vlastní náklady prostřednictvím správce komunikace udržovat a obnovovat a po 
skončení platnosti povolení odstranit.  
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Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato pravidla byla schválena Radou města Český Brod dne 25. 1. 2023 usnesením č. 49/2023. 
 

2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. 2. 2023. 
 

3. Nabytím účinnosti těchto pravidel se ruší Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovací míst na místních 
komunikacích města Český Brod schválená usnesením rady města č. 423/2019 ze dne 16. 10. 2019. 
 

 
 
 
V Českém Brodě dne 27. 1. 2023. 
 
 
 
Mgr. Tomáš Klinecký v.r. 
starosta města 
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