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DATUM:

13. 11. 2017

Pan
Jan Král
Rezlerova 309
109 00 Praha 10 - Petrovice
Nar. 4. 1. 1953

ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Praha 15, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 a 5
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné
vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších
předpisů, na základě žádosti pana Jana Krále ze dne 25. 10. 2017, trvale bytem Rezlerova 309, 109 00
Praha 10, souhlasného stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy,
Odboru služby dopravní policie čj. KRPA-5014-2/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 4. 1. 2017 a smlouvy o
výpůjčce č. 9/10/362/0382, kterou uzavřel žadatel s Hlavním městem Prahou zastoupené Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy dne 2. 11. 2010, rozhodl dnešního dne v řízení vedeném podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
povoluje
žadateli
Janu Královi, nar. 4. 1. 1953, trvale bytem Rezlerova 309, 109 00 Praha 10,
tel. 728 207 350
podle ustanovení § 25 odst. 1, 2 a 6 písm. c) 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, zvláštní užívání pozemní komunikace ve správním obvodu Prahy 15,
MČ Praha - Petrovice, k. ú. Petrovice, pro zřízení a užívání vyhrazeného parkování pro osobní
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
na komunikaci
způsob stání
rozměr stání

Rezlerova
šikmé
š = 2,50 m, d = 4,30 m

doba užívání

10. 12. 2017 – 9. 12. 2019

Toto rozhodnutí se vydává za podmínek:
1. Parkovací místo bude vyznačeno na náklady Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.
svislou dopravní značkou (IP 12) v reflexním provedení dle ČSN EN 12899-1 a bude provedeno
odbornou firmou podle opatření obecné povahy čj. 54818/2017/OD/PHy ze dne 13. 11. 2017 a
situace dopravního značení (dále jen DZ). Vyznačení vodorovného DZ (V 10f) na vyhrazeném
parkovacím místě zajistí držitel parkovacího průkazu (dále jen uživatel) do 30 dnů od osazení
svislého DZ na vlastní náklady. Vodorovné dopravní značení bude provedeno odbornou
firmou v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, platnými normami a technickými podmínkami. Jakékoli další úpravy DZ v
případě změn provádí uživatel na své náklady.
2. Umístění parkovacího místa musí být dodrženo s ohledem na další místa pro parkování
v předmětném úseku komunikace.
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3. Dopravní značení musí být po celou dobu užívání vyhrazeného parkovacího místa udržováno
v úplném, čitelném a čistém stavu a podle potřeby obnovováno na náklady uživatele. Právě tak
musí být udržována čistota na vyhrazeném parkovacím místě.
4. V případě obecného zájmu musí uživatel vyhrazeného parkoviště na výzvu silničního správního
úřadu, po dobu nezbytně nutnou, místo uvolnit na své náklady, případně si na své náklady zajistit
trvalé přemístění vyhrazeného parkoviště na jiné místo dle příslušného rozhodnutí.
5. Uživatel neprodleně oznámí povolujícímu správnímu úřadu každou změnu, která by měla vliv
na podmínky tohoto rozhodnutí.
6. Parkovací průkaz musí být vpředu ve vozidle umístěn tak, aby jeho přední strana (tj. ta, kde se také
nachází číslo dokladu) byla zvenku dobře viditelná.
7. V případě zániku vyhrazeného parkovacího stání je uživatel povinen zajistit odstranění příslušného
dopravního značení s uvedením povrchu místní komunikace do původního stavu do 1 měsíce
od skončení platnosti povolení.
8. Odbor dopravy ÚMČ Praha 15 si vyhrazuje právo tyto podmínky doplnit nebo změnit.
9. V případě nedodržení podmínek rozhodnutí bude postupováno v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Odůvodnění
Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace bylo vydáno v souladu s ustanovením § 25 odst. 1, 2
a odst. 6 písm. c) 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní
policie čj. KRPA-5014-2/ČJ-2017-0000DŽ ze dne 4. 1. 2017, na základě smlouvy o výpůjčce
č. 9/10/362/0382 uzavřené mezi žadatelem a pověřeným vlastníkem předmětné komunikace
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy dne 2. 11. 2010, řádně doložené žádosti žadatele ze dne
25. 10. 2017 a po zjištění, že žádost je důvodná a povolená úprava v dopravní situaci je z veřejného
zájmu únosná. Žadatel je držitelem parkovacího průkazu (O 7) číslo CD 200768. Vozidlo je užíváno
pro jeho potřebu.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru
dopravních agend, prostřednictvím Úřadu MČ Praha 15, odboru dopravy.

Zdeněk Havel
vedoucí odboru dopravy
ÚMČ Praha 15

Podle § 8 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a sazebníku správních poplatků část I. položky 36 písm. a), který je přílohou tohoto zákona, je vydání
rozhodnutí osvobozeno od správního poplatku.
Podle § 4 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa
nepodléhají osoby zdravotně postižené.
Přílohy: Situace DZ
Doručuje se účastníkům řízení: TSK hl. m. Prahy, a.s., 3100 – odd. obchodní
Za správnost vyhotovení: Pavlína Hypšová
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