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Dobry den|

dne 12.11.2020 byla na ODK ÚMOb Ostrava - Jih doručena Vaše žádost o podání informací tykajících se vyhrazeného 
parkováni pro ZTP na ulici Proskovická, a to konkrétně pro vozidlo^^^^^^^l V žádostí dále uvádíte, že o vyhrazené 
par kováni by měli zájem |^mm, bydlící v dorněHUBI^^B jenž jsou oba vlastníci průkazu ZTP.

K celé situaci uvádíme následující:
Vyhrazené parkování pro vozidlo bylo povoleno odborem dopravy a komunálních služeb ÚMOb
Ostrava-Jih držiteli průkazu ZTP, a to od 01.10.2020. Pokud tento uživatel vyhrazeného stání nemá v autě 
parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, bude upozorněn, aby tak 
neprodleně učinil.
Odbor dopravy a komunálních služeb ÚMOb Ostrava-Jih v rámci přenesené působnosti svěřené Obecně 
závaznou vyhláškou č. 11/2000 - Statutem města Ostravy, ve smyslu § 40, odst. 5, písm. c) zákona č.
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává dle §25, odst. 6, výše 
uvedeného zákona, povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací, kterým je i vyhrazené parkování. Z 
důvodu značného nárůstu počtu motorových vozidel a tím zapříčiněného nedostatku parkovacích míst se 
v městském obvodu Ostrava-Jih povoluje vyhrazené parkováni jen pro potřeby zdravotně postižených osob, 
kterým byl vydán Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu zdravotně postiženou. Pokud jsou 
tedydržiteli průkazu ZTP, mohou požádat o zřízení nového vyhrazeného parkováni. 
Musíme Vás však upozornit, že držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P jsou osvobozeni od úhrady správního 
a místního poplatku, ale pořizovací náklady (jednoduchý projekt a samotné dopravní značeni) si hradí 
žadatelé o vyhrazené stáni sami, a to subjektu, který realizaci prováděl. K vyřízení záležitosti je nutné, aby 
se žadatel či jeho zástupce dostavil na odbor dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu 
Ostrava Jih, Horní 3, Ostrava-Hrabúvka a předložil zde průkaz totožnosti, technický průkaz vozidla, které 
bude na vyhrazeném stáni parkovat, průkaz ZTP popř. ZTP/P, parkovací průkaz označující vozidlo 
přepravující osobu zdravotně postiženou, popř. rozhodnutí o ustanoveni opatrovníka. Poté bude 
s žadatelem dohodnut další postup.
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Tato zprava muže obsahovat důvěrné informace a je určena výhradně zamýšlenému adresátovi Pokud jím nejste, nebo se 
domníváte, že jim nejste, informujte nepiodleně o této skutečnosti odesilatele a vymažte zprávu, včetně přiložených pfiloh z 
Vašeho počítače. Pokud nejste zamýšleným adresátem, nejste oprávněn siřit, zveřejňovat, kopírovat nebo zpřístupňovat obsah 
této zprávy ani přiložených příloh
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