PRAVIDLA
pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího stání
na pozemních komunikacích ve vlastnictví města Hrádek
Čl. 1
VYMEZENÍ PLATNOSTI A PŮSOBNOSTI
Tato pravidla pro udělení souhlasu se zřizování vyhrazeného parkovacího stání na pozemních
komunikacích ve vlastnictví města Hrádek (dále jen „pravidla“) stanovují podmínky pro udělení
souhlasu Města Hrádek (dál jen „Město Hrádek“) se zřízením vyhrazeného parkovacího stání (dále jen
„VPS“) na pozemních komunikacích ve vlastnictví města.
Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance zařazené do Městského úřadu Města Hrádek (dále jen
„MÚ“), kterému se svěřuje pravomoc v oblasti udělování souhlasu se zvláštním využíváním pozemní
komunikace a umístění dopravního značení pro účely vyhrazeného parkovacího stání na pozemních
komunikacích ve vlastnictví Města Hrádek.
Ve vztahu k uživatelům VPS se stanou jednotlivá ustanovení pravidel závazná jejich zahrnutím do
podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu o zvláštním užívání pozemní komunikace.
Čl. 2
PROCES ZŘÍZENÍ VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ
Proces zřízení vyhrazeného parkovacího stání zahrnuje:
1)
Udělení souhlasu Města Hrádek jako vlastníka pozemní komunikace se zvláštním užíváním
pozemní komunikace.
2)
Povolení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění
svislého dopravního značení dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (dále jen „zákon o provozu o pozemních komunikacích“).
3)
Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace za účelem zřizování vyhrazeného parkování
dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“).
4)
Povinnost uživatele hradit poplatek za zábor veřejného prostranstvím podle platné vyhlášky
Města Hrádek o místních poplatcích.
Čl. 3
PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
Město Hrádek uděluje souhlas se změnou místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a
s užíváním vyhrazeného parkovacího stání na základě žádosti uživatele za splnění podmínek
stanovených v těchto pravidlech.
Souhlas je udělován pro účely správního řízení vedeného příslušným silničním správním úřadem za
následujících podmínek:
1)
Žadatel je fyzická osoba, která má trvalý pobyt v katastrálním území Hrádek u Rokycan nebo
Nová Huť ve vzdálenosti vyhrazeného parkovacího stání maximálně 200 m od místa jeho trvalého
pobytu.
2)
Žadatel je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba s místem sídla v katastrálním území
Hrádek u Rokycan nebo Nová Huť ve vzdálenosti vyhrazeného parkovacího stání maximálně 200 m
od místa jejich sídla.

3)
Kapacita parkovacího stání nepřesahuje maximální povolenou výši 15% kapacity parkovacích
stání v oblasti vymezené v příloze č. 1 těchto pravidel. Město Hrádek si vyhrazuje právo
v odůvodněných případech odmítnout vydat souhlas s vyhrazeným parkovacím stáním i v případě, že
není překročena maximální hranice parkovacích stání.
4)
Pro účely vyhrazeného parkovací stání je žadatel povinen požádat příslušný správní orgán o
vydání rozhodnutí o změně místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v rozhodnutí o
stanovení příslušného dopravního značení pro vyhrazené parkovací místo formou svislého dopravního
značení s dodatkovou tabulí obsahující SPZ vozidla uživatele, kterou umístí žadatel na vlastní náklady
po vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání v souladu s rozhodnutím příslušného správního
orgánu. Souhlas se změnou místní úpravy provozu na pozemní komunikaci je udělován na dobu
platnosti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
5)
Žadatel je provozovatelem vozidla, pro které bude parkovací stání vyhrazeno. Je-li žadatel
držitel průkazu osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP a ZTP/P a není
provozovatelem vozidla, pro které bude parkovací stání vyhrazeno, je možné žádosti vyhovět, pokud
je provozovatelem tohoto vozidla osoba, které pečuje o osobu žadatele, který je mladší 18 let věku
nebo je provozovatelem osoba, která má hlášený trvalý pobyt ve společné domácnosti s žadatelem.
6)

Žadatel není uživatelem jiného vyhrazeného parkovacího stání ve Městě Hrádek.

7)

Žadatel není vlastníkem stavby garáže nebo jiného pozemku sloužícího k obdobnému účelu.

8)
Souhlas je udělován pouze na dobu určitou vždy na dobu kalendářního roku, maximálně však
do konce kalendářního roku následujícího po doručení žádosti.
Město Hrádek přednostně uděluje souhlas osobám, které jsou držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením označený symbolem ZTP a ZTP/P v souladu s platnými právními předpisy.
V případě překročení maximální povolené kapacity vyhrazeného parkovacího stání je rada Města
Hrádek oprávněna udělit výjimku z těchto limitů, a to pouze žadateli, který je držitelem průkazu osoby
se zdravotním postižením označený symbolem ZTP a ZTP/P.
Je-li žádost podána po 1/2 příslušného kalendářního roku, uděluje se souhlas maximálně do konce
následujícího kalendářního roku.
Čl. 4
ZPOPLATNĚNÍ
Žádost o udělení souhlasu vlastníka pozemní komunikace není zpoplatněna. Žádost o povolení
zvláštního užívání a o umístění dopravního značení jsou zpoplatněny dle příslušných právních
předpisů.
Uživatel je povinen ohlásit zahájení užívání v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou Města
Hrádek o místním poplatku, která je dostupná na webových stránkách Města Hrádek.
Čl. 5
PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Žádost musí obsahovat:
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 právnické osoby;
e) kopie velkého technického průkazu vozidla,
f) další doklady prokazující tvrzené skutečnosti v žádosti.
Žádost se podává na adresu MÚ na tiskopisu, který je přílohou č. 2 těchto pravidel.
Čl. 6
POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ
Zvláštní užívání pozemní komunikace za účelem zřizování VPS povoluje ve správním řízení Městský
úřad Hrádek jako místně příslušný silniční správní úřad. Pro skutečně využití VPS je žadatel povinen
požádat o povolení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v označení
vyhrazeného parkovacího místa svislým dopravním značením s dodatkovou tabulí obsahující SPZ
vozidla uživatele vydaný Městským úřadem Rokycany jako místně příslušné obce s rozšířenou
působností. Pro zjednodušení celého schvalovacího řízení může žadatel současně s podáním žádosti
dle přílohy č. 2 k žádosti přiložit i žádost dle přílohy č. 3 (o stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci) k udělení souhlasu s umístěním dopravního značení, kterou předá Městský úřad
žadateli současně s rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.
Nabytím právní moci rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a fyzickým umístěním dopravního
značení v souladu s příslušným rozhodnutím se žadatel stává uživatelem vyhrazeného parkovacího
stání (dále jen „uživatel VPS“).
Ke zřízení VPS je vždy potřebný souhlas Města Hrádek jako vlastníka dotčené pozemní komunikace
vydaný v souladu s těmito pravidly. Upozorňuje, že souhlas Města Hrádek vydaný v samostatné
posobnosti obce nenahrazuje rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydané Městským úřadem
Hrádek v rámci přenesené působnosti obce.
Uživatel je povinen po skončení platnosti rozhodnutí o povolení zvláštního užívání odstranit svislé
dopravní značení a uvést pozemek do původního stavu na svůj náklad, a to nejpozději do čtrnácti (14)
kalendářních dnů od skončení platnosti příslušného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
Čl. 7
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Tato pravidla byla schválena usnesením rady Města Hrádek dne 1 .6 .2022, č. usnesení 3j/11RM/22
Pravidla jsou účinná dnem jejich schválení v radě města.
Účinností těchto pravidel se ruší pravidla schválená radou města usnesením 3d/9RM/21.

V Hrádku dne 1. 6. 2022

Mgr. Marcela Sobotková, v. r.
starostka

Mgr. Tomáš Rousek, v. r.
místostarosta

Přílohy:
1) vymezení oblastí pro účely pravidel
2) vzorová žádost o povolení zvláštního užívání
3) Formulář č. 6 - stanovení místní, přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

