
        

MĚSTO HUSTOPEČE 
Dukelské nám. 2/2, 693 17  Hustopeče 

STAROSTKA 

 

 
Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 21.07.2016,  kde žádáte o poskytnutí informací na základě zákona  

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a to informace: 


Vysvětlení proč je na ul. Sv. Čecha ve vnitrobloku jedno vyhrazené parkoviště na poznávací značku, 

když jsou v dostupné vzdálenosti vybudovaná nová parkoviště a kolik se za tuto pakovací plochu 

městu platí měsíčně (ročně). 

 

Vám sděluji následující: 

 

Poskytnutá informace k Vaší žádosti: 
 

Dne 21.06.2012 uložila RM Hustopeče dopravní komisi na základě žádosti paní XXXXXXX (dále 

jen žadatelka) úkol, „Prověřit možnosti zřízení jednoho parkovacího místa pro osobu těžce 

zdravotně postiženou v místě, co možná nejblíže ke vchodu do bytového domu v Hustopečích ul. 

Na Sídlišti č. 10, kde má žadatelka trvale bydliště“. 
 

Na základě provedeného šetření k žádosti bylo zjištěno a následně potvrzeno, že žadatelka je 

držitelkou průkazu ZTP č. CC013775 a po posouzení všech skutečností, včetně zdravotního 

stavu, bylo konstatováno, že se jedná o případ zvláštního zřetele hodný a nebylo na místě věc 

vyřídit jinak, než vyhovět žadatelce v plném rozsahu a vyhrazené parkovací místo zřídit 

v prostoru vnitrobloku ulice Na Sídlišti, mezi kotelnou a stávající nástupní plochou pro složky 

IZS.  
 

Dne 22.01.2013 bylo vyhrazené parkovací místo dobudováno včetně osazení dopravního značení a 

dodatkové tabulky s uvedením RZ vozidla, pro které je vyhrazeno. Dne 06.02.2013 stanovil pod 

spis. značkou MUH/5985/13/393, č.j.: dop/481/13/393 správní orgán MěÚ Hustopeče, odbor 

dopravy dopravní značení a tím uvedl vyhrazené parkovací místo do užívání žadatelky.   
 

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci města Hustopeče jsou všechna parkovací místa označená jako 

parkovací místa pro osoby ZTP, včetně míst vyhrazených pro konkrétní osobu ZTP na základě 

OZV č. 3/2013 o místních poplatcích, článku 14, odstavce 1, písmena a), osvobozena od poplatku, 

proto i popisované vyhrazené parkovací místo ve vnitrobloku ul. Na Sídlišti není zpoplatněno. 

 

Poznámka k poskytnuté informaci: 
 

Při posuzování celé věci bylo přihlédnuto ke všem zjištěným skutečnostem v souvislosti s osobou 

žadatelky včetně aktuálního zdravotního stavu, možnostem vlastníka pozemku (Města Hustopeče) a 

veřejnému zájmu (nutnosti zachování funkční nástupní plochy pro složky IZS). 
 

V neposlední řadě bylo nutno ze strany Města Hustopeče respektovat „Doporučení veřejného 

ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení při zřizování vyhrazeného parkování na 

místních komunikacích“ vydaného dne 21. května 2012 JUDr. Pavlem Varvařovským, veřejným 

ochráncem práv pod č.j. Sp.zn.:159/2011/DIS/JŠK. 
 

Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím, k Vaší 

žádosti byla v souvislosti s ochranou osobních údajů anonymizována. 

 

 

PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 


