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Úvodní ustanovení 
Tato pravidla upravují postup a podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa (dále jen 
„VPM“) držitelů průkazů ZTP a ZTP/P pro parkování na pozemních komunikacích ve vlastnictví 
města Trutnova (dále jen „město“) ve smyslu zákona § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 4  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o pozemních komunikacích“) a ustanovení § 67 odst. 9 zákona č. 361/2000  
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o silničním provozu“). 

II.  
Pravidla pro vyhrazení parkovacích míst držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P 

(1) Žadatelem o vyhrazení parkovacího míst je vždy fyzická osoba, se zdravotním 
postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, u osob mladších 18-ti let zákonný 
zástupce této osoby. Upřesnění držitele průkazky ZTP/P a ZTP je uvedeno  
v čl. III. Vymezení žadatele. Jiným osobám není souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího 
místa vydán. Výjimku z tohoto pravidla může udělit pouze Rada města Trutnova.  

(2) Zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem zřizování vyhrazeného parkování povoluje ve 
správním řízení podle zákona o pozemních komunikacích místně příslušný silniční správní úřad, 
jímž je Odbor výstavby MěÚ Trutnov. Účastníkem tohoto správního řízení je vždy vlastník 
komunikace – město Trutnov zastoupené Odborem majetku města MěÚ Trutnov, přičemž jeho 
souhlas je zákonnou podmínkou k vydání povolení. Podkladem pro rozhodnutí je dále souhlas 
Policie ČR.  
(3) Z důvodu dopravní situace se VPM poskytují pouze v ojedinělých a odůvodněných případech. 
VPM lze vyhradit pouze na parkovišti, parkovacích zálivech nebo na jiném místě, kde odstavení 
vozidla není v rozporu s právními předpisy.  
(4) Žadatel musí být přihlášen v místě zřizovaného parkovacího místa k trvalému pobytu. 
(5) Žadatel nemá právní nárok na vyhrazení parkovacího místa. 
(6) VPM je možné zřídit pouze v místě trvalého bydliště žadatele, který nemá jinou možnost 
parkování (např. garáž či jiné parkovací stání na vlastním pozemku apod.). 
(7) Žadatel má právo na jedno parkovací místo v požadované lokalitě, a to i v případě, že je 
držitelem více motorových vozidel. Je-li ve společné domácnosti žadatele více osob, které jsou 
s ohledem na zdravotní postižení držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, v místě bydliště lze vyhradit 
pouze jedno VPM, ke kterému lze umístit dodatkovou tabulku s označením více registračních 
značek vozidel, která mají právo toto VPM užít. 
(8) VPM se zřizuje za účelem trvalého parkování.  
(9) VPM může být zřízeno pouze v případě, že celkový počet vyhrazených parkovacích míst na 
dané ulici pro osoby tělesně postižené nepřesáhne 7%1 celkového počtu povolených a na 
komunikaci vyznačených parkovacích míst v dané lokalitě, která je zpravidla ohraničena ulicí, popř. 
ulicemi na sebe bezprostředně navazujícími. Do stanoveného limitu se započítávají již zřízená 
parkovací místa k okamžiku účinnosti tohoto předpisu. Výjimka může být na parkovištích u domů  
s pečovatelskou službou. Naplnění kvóty celkového počtu povolených a na komunikaci 
vyznačených parkovacích míst nemusí být dodrženo, jestliže to neumožňuje dopravní situace  
a bezpečnost silničního provozu v lokalitě.  
(10) Souhlas vlastníka se vydává na dobu platnosti průkazu ZTP, ZTP/P, nejdéle však na dobu  
5 let. Souhlas lze vydat opakovaně. 

                                                 
1 Počet parkovacích míst byl stanoven jako poměr držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem na území města Trutnova (cca 
2.200 ke dni 15.07.2020) k počtu obyvatel města Trutnova.  
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(11) Vozidlo, pro něž se parkovací místo vyhrazuje, musí být ve vlastnictví žadatele, manžela či 
manželky žadatele, nebo jeho zákonného zástupce, popř. osoby prokazatelně s žadatelem 
žijícím ve společné domácnosti. 
(12) Žadatel je povinen nahlásit všechny změny, týkající se jeho osoby, pro kterou je místo 
vyhrazeno, údajů k vozidlu, případně další změny ovlivňující vyhrazení parkovacího místa  
a to do 30-ti dnů od doby, kdy změna nastala. Pokud tak neučiní, ztrácí nárok na vyhrazené 
parkovací místo.  

III.  
Vymezení žadatele 

(1) Žadatel je držitel průkazu ZTP/P. 
(2) Žadatel je držitel průkazu ZTP, především pokud má žadatel zdravotní postižení odůvodňující 
přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku dle přílohy části I. odst. 1 písm. a), b), d) až i) a l) a odst. 4 
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.  
(3) Příslušné zdravotní omezení a naplnění ostatních podmínek vždy prokáže žadatel, nebo jeho 
zákonný zástupce. 

IV. 
Označení vyhrazeného parkovacího místa 

(1) Vyhrazené parkovací místo je vyznačeno vodorovnou dopravní značkou V10f a svislou 
dopravní značkou IP 12 se symbolem O1 s dodatkovou tabulkou E13. 
(2) Instalaci dopravního značení v souladu s právními předpisy provede správce komunikace 
(Technické služby Trutnov s.r.o.). 

V.  
Postup při vyřizování žádosti 

(1) Žádost vyřizuje příslušný silniční správní úřad (VPM na místní komunikaci)  
a Odbor majetku města ( VPM na účelové komunikaci). 
(2) Žádost o VPM se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici na stránkách města. 
(3) Nejprve bude prověřeno, zda požadované parkovací místo není v rozporu s právními předpisy, 
následně bude zajištěn souhlas Odboru majetku města, poté vyjádření příslušného orgánu policie.  
(4) Dopravní značení stanovené v souvislosti s vyznačení VPM zřídí na základě žádosti Odboru 
majetku města MěÚ a na základě rozhodnutí Odboru výstavby po uhrazení paušální částky 
správce komunikace, tj. Technické služby Trutnov s.r.o. 

VI. 
Náklady 

(1) Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni od poplatku za vydání zvláštního užívání místní 
komunikace dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
(2) Náklady spojené s realizací (instalací), dopravního značení uhradí žadatel o VPM paušální 
částkou 3.100,00 Kč Technickým službám Trutnov s.r.o., na účet  
790 564 0207/0100, VS 22. V případě pouze přelepu (změna RZ vozidla) uhradí částku ve výši 
681,00 Kč.  
(3) Od nákladů spojených s realizací dopravního značení jsou osvobozeni žadatelé, kteří doloží, že 
jejich příjem dosahuje částky životního nebo existenčního minima dle zákona  
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, nebo nižší částky (například kopií rozhodnutí 
Úřadu práce o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek státní sociální podpory). 

 



Stránka 4 z 5 
 

VII. 
Vyhrazená parkovací místa se neposkytují 

(1) Zdravým občanům, kteří v případě potřeby postižené převážejí. 
(2) V městské památkové zóně (viz. příloha č. 1). 
(3) Žadatelům, kteří vlastní v docházkové vzdálenosti garáž nebo mají možnost parkování na 
vlastním pozemku.  
(4) Rodičům dětí starších 26 let. 

VIII.  
Závěrečná ustanovení 

(1) Výjimky z těchto podmínek může stanovit svým usnesením Rada města Trutnova. 
(2) Tato pravidla schválila Rada města Trutnova usnesením č. RM_2021-519/11 dne 31.05.2021 
(3) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01.07.2021 a jsou závazná pro všechny, jejichž činnosti 
nebo povinnosti upravuje. 
(4) Nedílnou součástí těchto pravidel je příloha č. 1 - mapa městské památkové zóny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ivan Adamec v. r.       Mgr. Tomáš Hendrych v. r.  
            starosta                    místostarosta  
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Příloha č. 1 
 
 
 

 


