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MĚSTO ČÁSLAV 

Dne:  ____________________________________  
 

 

 

 

Žadatel (osoba/společnost):  __________________________________________________________  

Adresa žadatele:  ___________________________________________________________________  

Datum narození žadatele/IČ:  _________________ Telefonní kontakt:   _______________________   
 
Žadatel (zaškrtněte jednu z možností):  
 

☐ TP*, číslo:       

☐ ZTP, číslo:       

☐ ZTP/P, číslo:      

☐ není držitel TP/ZTP 

 
* průkaz pro osoby se zdravotním postižením 

 

Přesné označení VPS, které je předmětem žádosti:  ________________________________________   

 _________________________________________________________________________________  

Důvody k zřízení VPS:  ________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 
Registrační značka vozidla:  __________________  

Jméno majitele vozu:  ________________________________________________________________  

Vztah k žadateli (pokud žadatel není majitelem vozidla):  ____________________________________  

Telefonní kontakt:  _________________________  

ŽÁDOST 

o zřízení vyhrazeného parkovacího stání (dále jen VPS) 

http://www.meucaslav.cz/
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Četnost využívání vozidla: 

 

☐ denně 

☐   týdně 

☐   měsíčně 

☐ příležitostně 

 

 

Podpis žadatele:  ___________________________  

Vyplní městský úřad: 
 
Přílohy: 
 

☐ situační schéma 

☐ kopie občanského průkazu 

☐ kopie TP/ZTP/ZTP/P 

☐ kopie řidičského průkazu 

☐ kopie technického průkazu vozidla 

☐ kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro osoby starší 

 65 let 

 

Rozhodnutí městské rady: 

Číslo usnesení:  ____________________________  ze dne  ___________________  

Schváleno: 

 

☐ ano 

☐ ne 

 

Doba zřízení VPS: od  _______________________  do 
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MĚSTO ČÁSLAV 

VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 4. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění se 

zvláštním užíváním komunikace rozumí zřizování vyhrazeného parkování. 

 

  Dle § 25 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, povolení ke 

zvláštnímu užívání místní komunikace vydává příslušný silniční správní úřad (odbor dopravy MěÚ 

Čáslav) po předchozím souhlasu vlastníka dotčené komunikace.  

 Souhlas vlastníka, v případě komunikací ve vlastnictví Města Čáslavi, vydává Rada města Čáslavi 

svým usnesením, a to na základě písemné žádosti žadatele s  připojenou situací místa, kde by 

vyhrazené parkování mělo být zřízeno. V případě, že se jedná o zřízení vyhrazeného parkování pro 

osobu těžce zdravotně postiženou, že nezbytné doložit k žádosti kopii průkazu TP, ZTP či ZTP/P. 

Žádost o souhlas vlastníka zpracuje oddělení investic, které předkládá Radě města všechny 

nezbytné materiály k rozhodnutí (souhlasu či nesouhlasu). 

 Samotné povolení zvláštního užívání (vyhraného parkování) vydává silniční správní úřad (odbor 

dopravy MěÚ Čáslav) formou rozhodnutí, a to na základě předchozí žádosti fyzické či právnické 

osoby (lze použít formulář, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách 

www.meucaslav.cz, záložka Městský úřad, formuláře ke stažení, odbor dopravy); v rozhodnutí se 

stanovuje „doba určitá“, po kterou je zvláštní užívání platné a podmínky zvláštního užívání. Zároveň 

příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích 

– dopravní značení. K tomuto vyžaduje silniční správní úřad od žadatele doložit vyjádření 

Dopravního inspektorátu Policie ČR v Kutné Hoře.  

 Vydání rozhodnutí je zpoplatněno dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném 

znění – položka 36 – užívání delší než 6 měsíců = 1000,00 Kč, přičemž jsou od poplatku osvobozeny 

osoby s těžkým zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P) 

 Dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

v platném znění – vyhrazené parkování musí být označeno svislou dopravní značkou IP12 

s případnou dodatkovou tabulkou, pro koho je místo vyhrazeno a vodorovným dopravním 

značením V10c (V10f pro invalidy) – Vyhrazené parkoviště. Náklady na zřízení dopravního značení 

nese žadatel. 

 Dále je vyhrazené parkování zpoplatněno ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 

v platném znění – v Čáslavi blíže upraveno místní vyhláškou č. 3/2010 Oddíl II. Poplatek za užívání 

veřejného prostranství – vyhrazení trvalého parkovacího místa – čl. 11 bod 2 písm. d) SAZBA za 

užívání veřejného prostranství – vyhrazení trvalého parkovacího místa činí: 

 na nám. Jana Žižky z Trocnova  6000,00 Kč / rok 

 ostatní místa    3000,00Kč / rok 

 od poplatku jsou osvobozeny osoby se zdravotním postižením. 

http://www.meucaslav.cz/
http://www.meucaslav.cz/

