
Povolení ke zvláštnímu užívání komunikací –vyhrazená parkovací místa pro osoby 

zdravotně postižené 
 
 

Kde řešit? 
 

Odbor dopravy a ochrany prostředí 

 

Adresa: Bratří Venclíků 1072, Praha 9 
 

Co potřebujete? 
 

Náležitosti žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. 

 

 Identifikace žadatele (název/jméno, adresa trvalého bydliště, IČ/datum narození, 

telefonní spojení, příp. e-mail, kontaktní osoba, apod.).  

 Účel užívání. 

 Název dotčené komunikace (místo záboru).  

 Rozsah záboru v m2.  

 Situační výkres se zákresem parkovacího stání. 

 Stanovisko Policie ČR (vyřizující pracoviště ODOP).  
 Smlouva o výpůjčce (uzavírá příslušný pověřený správce nebo vlastník komunikace). 

 Kopie průkazu ZTP, ZTP-P. 

 Kopie velkého technického průkazu. 

 Plná moc (v případě, že je žadatel zastoupen). 

 

Poplatky: 
 

Není zpoplatněno. 

 

ÚŘEDNÍ HODINY ODBORU 

 

Pondělí 7:30 - 18:00 

Středa  7:30 - 18:00 
 
Možnost objednání mimo obvyklé úřední dny. 
 
 

TISKOPISY 

 
Žádost o povolení vyhrazeného parkovacího místa dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, v platném znění. (k dispozici na pracovišti odboru). 
 

Kdo je vám k dispozici? 

 

Pracovníci odboru dopravy a ochrany prostředí – oddělení dopravy 

(tel. 281 005 321, 281 005 322, 281 005 323, 281 005 351) 



 
 
 
 

Odpovědi na vaše dotazy 

 

Jaké orgány státní správy vydávají povolení k užívání komunikací na území Prahy 14? 
Zvláštní užívání komunikací povoluje Odbor dopravy a ochrany prostředí ÚMČ pouze na 

místních komunikacích II. – IV. třídy, příp. na chodnících místních komunikací I. třídy, a to 

na území celého správního obvodu Praha 14. Dle platného Statutu hl. m. Prahy je výkon 

státní správy na místních komunikacích I.třídy (vozovky) svěřen Odboru dopravních agend 

Magistrátu hl.m. Prahy. 

 

Jaké jsou podmínky pro získání vyhrazeného parkovacího místa pro osoby zdravotně 

postižené? 
Při podání žádosti je zapotřebí předložit průkaz ZTP (ZTP-P) a velký technický průkaz, 

osvědčení o technickém průkazu (slouží k ověření SPZ/RZ vozidla). Vydání povolení je pro 

držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P osvobozeno od správního poplatku. Dále je nutné uzavřít 

smlouvu o výpůjčce s vlastníkem/správcen komunikace a předložit na ODOP. 

 

Kdy nabývá povolení k užití komunikace právní moci? 
Vydané rozhodnutí nabývá právní moci 16. den ode dne jeho převzetí. Žadatel má možnost 

tuto lhůtu zkrátit vzdáním se práva na odvolání. 

 

Po telefonické domluvě je možné formulář naskenovat a zaslat elektronickou cestou. 

 


