

file_0.doc


�









thumbnail_0.wmf


                                           Formulář č. 15 

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59  Liberec 1
Odbor dopravně správních agend

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ nebo PRODLOUŽENÍ VYHRAZENÉHO STÁNÍ PRO IMOBILNÍ OSOBU
podle ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění
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vyplnění údajů označených   je povinné	
Žadatel:
  jméno a příjmení  ...................................................................................................................................................
  adresa trvalého bydliště ........................................................................................................................................
  datum narození  ...................................                            Platnost průkazu do:  ...………………….
  telefon ......................................                                     Vozíčkář (širší stání):      ANO *          NE *                                 
Ve věci zastoupený (vyplňuje se pouze, pokud se žadatel nechá v řízení zastupovat a zmocněnec doloží plnou moc podepsanou žadatelem). Identifikační údaje se uvedou v rozsahu předchozích řádků.
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
Údaje o místě vyhrazeného stání:
         Ulice, číslo popisné: …………………………………………………..…………………………     

         Jedná se o stání kolmé nebo podélné?   …………………………………………………………

          Jedná se o prodloužení povolení na totožném místě ? ANO - NE 
          
Žadatel nebo osoba s ním žijící ve společné domácnosti je držitelem vozidla registrační značky 

………………………………………………..
       

Podpis: ……………………………   
Žádost je doložena 
čestným prohlášením, že žadatel nemá možnost vozidlo odstavovat v garáži, ve dvoře, průjezdu, na svém pozemku apod. 
písemným stanoviskem ošetřujícího lékaře
kopií katastrální mapy s označením umístění vyhrazeného stání nebo náčrtem (situační snímek, plánek apod.) s označením umístění vyhrazeného stání – popis ulic nutný
technický průkaz	                       
platný průkaz ZTP
při zastupování, plnou mocí k zastupování
                                                                                                                                



Čestné prohlášení: 

Prohlašuji, že nemám možnost parkovat motorové vozidlo v garáži, ve dvoře, v průjezdu, na svém pozemku, nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště. Jsem si vědom toho, že v případě nesprávně uvedených údajů (při dodatečném zjištění, že tuto možnost mám), mi bude parkovací místo správním orgánem odejmuto bez náhrady.



Datum a podpis žadatele:  ……….……………………………………………………………………….









Lékařské potvrzení 
Toto lékařské potvrzení je vydáváno za účelem vyřízení žádosti  o vydání povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen užívání vyhrazeného parkovacího stání.

Potvrzuji tímto, že těžké zdravotní postižení žadatele
Pana/paní: jméno a příjmení
Narozeného: datum narození 
spojené se snížením mobility či orientace je takového charakteru, že vyžaduje v místně jeho bydliště vyhrazené parkovací stání z důvodu nutnosti co nejmenší vzdálenosti zaparkovaného vozidla, které používá jako nezbytný dopravní prostředek. 
Výše jmenovaná osoba není bez asistence (osoby či zdravotnického prostředku) schopna chůze delší než 100m bez zvýšeného rizika úrazu či jiných zdravotních komplikací. 

Praktický lékař žadatele

MUDr. jméno a příjmení, razítko, popis











Podmínky pro zřízení vyhrazeného parkovacího stání na komunikacích ve vlastnictví města Liberec osobám těžce zdravotně postiženým schválené usnesením Rady města Liberec č. 716/2015  ze dne 8. 9. 2015

Vyhrazené stání motorového vozidla se zřizuje pouze v ojedinělých a odůvodněných případech těžce zdravotně postiženým občanům, držitelům platného průkazu ZTP nebo ZTP/P a parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou O 7 (příloha č. 12 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích). Povolení se vydává na základě žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která se předkládá odboru dopravy Magistrátu města Liberec. Na zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla není v souladu s § 67 odst. 8 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, právní nárok.
O zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla v  blízkosti svého bydliště může požádat osoba (nebo zákonný zástupce či opatrovník), které bylo vydáno speciální označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, na základě přiznaných mimořádných výhod dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žadatel“).
K vydání povolení je nutný souhlas vlastníka komunikace, který vydává odbor správy veřejného majetku se souhlasem rady města. Statutární město Liberec prostřednictvím odboru správy veřejného majetku jako vlastník umožní zřídit na místní komunikaci vyhrazené stání pouze za splnění následujících podmínek.

	Vyplnění žádosti a podání žádosti na odbor dopravy magistrátu města Liberec o zřízení vyhrazeného stání pro motorové vozidlo, kterou žadatel doloží písemným potvrzením praktického lékaře. Potvrzení praktického lékaře musí jednoznačně vyjadřovat závažnost zdravotního stavu žadatele, a že jeho zdravotní stav vyžaduje, aby vozidlo bylo vedeno jako nezbytný dopravní prostředek s potřebou parkování v blízkosti bydliště.

Žadatel nebo osoba, která žije se žadatelem ve společné domácnosti, je provozovatelem motorového vozidla, musí mít řidičské oprávnění, platný řidičský průkaz a být zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla.
Žadatel nesmí mít možnost motorové vozidlo parkovat v garáži, ve dvoře, v průjezdu, na svém pozemku nebo na jiné odstavné ploše v blízkosti svého bydliště, což doloží čestným prohlášením.
Žadatel zajistí na vlastní náklady oprávněnou osobou označit vyhrazenou část místní komunikace vodorovným dopravním značením a zřídit svislé dopravní značení se znakem mezinárodního symbolu přístupnosti podle schváleného dopravního značení odborem dopravy a Policií ČR. Užité dopravní značení musí být schváleného provedení a typu popř. materiálu, který má atest pro použití na pozemních komunikacích.
Žadatel nese náklady spojené se správou, údržbou a obnovou schváleného, popř. odstraněním dopravního značení po ukončení platnosti příslušného rozhodnutí. Značení musí být po celou dobu platnosti povolení ve stavu, který zaručuje správnou viditelnost a čitelnost.
Žadatel bude na místě vyhrazeného stání udržovat pořádek a čistotu včetně zimní údržby. V případě prováděné opravy komunikace je žadatel povinen vyhrazené parkovací místo uvolnit.
Platnost souhlasu k vydání povolení ke zřízení vyhrazeného stání motorového vozidla je omezena platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P, maximálně však na dobu 5 let. Pokud trvají okolnosti, za kterých bylo povolení vydáno, může uživatel před uplynutím termínu platnosti vydaného povolení požádat o nové rozhodnutí. Nepožádá-li uživatel o vydání nového rozhodnutí, vyhrazené parkovací stání zanikne a je povinen zajistit odstranění značení.
Vyhrazené parkovací stání bude využíváno celoročně, a to výhradně pro potřeby žadatele.
Uživatel parkovacího stání neprodleně oznámí povolujícímu orgánu každou změnu, která by měla vliv na podmínky rozhodnutí a zároveň předloží veškeré doklady.
Parkující vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou za předním nebo zadním sklem vozidla, v případě, že se jedná o vyhrazené místo na registrační značku příslušného vozidla, není označení průkazem nutné.
	V případě, že v předmětném prostoru, ve kterém je povoleno vyhrazené parkovací místo pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P, dojde z důvodu veřejného zájmu ke změně dopravního režimu či jiným okolnostem, které znemožní povolené vyhrazené parkovací stání zachovat, může být vyhrazené parkovací stání po předchozím projednání přesunuto či zrušeno bez nároku na náhradu vzniklých nákladů žadatele. Žadatel může zažádat o výjimku z tohoto pravidla a požádat Radu města o náhradu nákladů.
	V případě porušení podmínek k vydání souhlasu či rozhodnutí, budou ze strany odboru správy veřejného majetku předávány odboru dopravy Magistrátu města Liberec podněty k zahájení řízení o zrušení povolení.




