
Dne 28. 2. 2023 v 8.02 hod, jsem nahlásil na linku 156 městské Policie, 
že na parkovišti ulice Španielova 971/28, stojí na všeobecném místě ZTP vozidlo bílé 
barvy SPZ: . 
Do 10 minut přijela hlídka městské Policie. Policisté ovšem řešili s řidičkou vozidla, 
zřejmě pouze domluvou. 

Chci vás ovšem upozornit, že neoprávněné stání na vyhrazeném parkovacím místě 
pro ZTP, "stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené 
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu 
s § 67 odst. 4, hrozí pokuta na místě až do výše 2.500Kc, a ve správním 
řízení 5.000-10.000Kc, a ztráta dvou bodů z bodového hodnocení řidiče. 
Jelikož je tato situace již každý den, jsem nucen se tedy dotázat, jak bylo 
vyřízeno neoprávněné stání na vyhrazeném místě pro ZTP. 

Žádám o sdělení informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím (dále „zákon o 
svobodném přístupu k informacím: 

Jak bylo vyřízeno neoprávněné stání na vyhrazeném místě pro ZTP ze 
dne 28. 2. 2023 v časech od 8.10-9.00 hod. 

Informace prosím zašlete datovou schránkou. 
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Sdělení k žádosti o poskytnutí informace 

Vážený pane, 

k Vaší žádosti ze dne 28.2.2023, doručené Městské policii Ostrava jako povinnému subjektu dle ust. § 2 
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„InfZ") téhož dne, tohoto znění: 

„Jak bylo vyřízeno neoprávněné stání na vyhrazeném místě pro ZTP ze dne 28.2.2023 v časech od 8.10-
9.00 hod.

Vám sděluji následující: 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, stanovuje 
k vodorovné dopravní značce V10f: 
„Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově 
postiženou 
Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem 
označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka vždy doplňuje svislou dopravní 
značku „Vyhrazené parkoviště" se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku." 

S ohledem na skutečnost, že vodorovné dopravní značení V10f neodpovídá požadavkům platné legislativy 
(zejm. že dopravní značení musí být pro účastníky provozu zcela srozumitelné, výstižné, jednoznačné, úpiné 
a intuitivní), nemohl být řidič vozidla dne 28.2.2023 ve výše uvedené době řešen pro protiprávní jednání. 

Ihned poté byl Městskou policií Ostrava kontaktován Úřad městského obvodu Poruba, aby zjednal nápravu. 
Zmíněný úřad po prošetření záležitosti následně informoval Městskou policii, že obnova předmětného 
dopravního značení bude v souladu s příslušnou pasportizací zrealizována dne 3.3.2023. 

S pozdravem 
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