Stanovisko k postihu nedovoleného parkování na vyhrazeném
parkovišti pro osoby se zdravotním postižením obecní policií
Pokud se jedná o přestupky fyzických osob podle zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů, platí, že obecní policie může,
v souladu s § 124 odst. 13 zákona o silničním provozu příkazem na místě projednat
přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11.
Jde o přestupky fyzických osob, kdy taková osoba se dopustí přestupku tím,
že v provozu na pozemních komunikacích při řízení vozidla
1. drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo
záznamové zařízení,
3. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více (pokud je strážník
schopen ověřit, že se nejedná o recidivu, tj. zda osoba tento přestupek nespáchala
v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců 2 a vícekrát - recidiva),
4. překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h,
5. nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn
„Stůj“ daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích
anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
osobou k tomu oprávněnou (recidiva nebo zákaz činnosti),
6. neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky
nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce v případech, kdy je povinna tak
učinit, nebo ohrozí chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou odbočuje,
nebo v rozporu s … ohrozí chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní
komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
(recidiva),
8. nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinna dát přednost v jízdě
(recidiva),
9. vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno (zákaz činnosti), a
11. neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené
parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67
odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním
postižením při stání nebo při jízdě,
Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle
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V souladu s § 61 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu jde v prvním případě
o úpravu provozu provedenou dopravními značkami, světelnými, popřípadě
i
doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními a ve druhém případě o
úpravu provedenou přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými
dopravními značkami vodorovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními.
Podrobnosti jsou uvedeny v § 62 až 66 zákona o silničním provozu.
Při posouzení toho, zda došlo k porušení pravidel stanovených místní nebo
přechodnou úpravou vycházíme z toho, že pokud místní nebo přechodná úprava
stanoví povinnost (příkaz, zákaz) účastníkovi provozu na pozemních
komunikacích chovat se určitým způsobem a účastník provozu na pozemních
komunikacích tuto povinnost nerespektuje, pak je nutno splnění takové
povinnosti vynutit i za použití zkrácené formy řízení o přestupku ze strany obecní
policie.
b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci
Vždy, když vozidlo zastaví nebo stojí v rozporu se zákonem o silničním provozu,
je obecní policie takové protiprávní jednání oprávněna projednat.
Pojmy „zastavit“ a „stát“ jsou vymezeny v § 2 písm. n), o) a p) zákona o silničním
provozu.
Jedná se zejména o porušení povinností podle § 25, § 27, § 36, § 39, § 39a a § 67
odst. 8 zákona o silničním provozu, ale i porušení povinnosti řídit se světelnými,
případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními
zařízeními a zařízeními pro provozní informace podle § 4 písm. c) zákona o silničním
provozu, ze kterých vyplývá neoprávněné (nedovolené) zastavení nebo stání [např.
"Zákaz zastavení" (č. B 28), "Zákaz stání" (č. B 29), "Vyhrazené parkoviště" (č. IP 12),
"Parkoviště" (č. IP 11a až č. IP 11g), "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (č. IP 13b),
"Parkoviště s parkovacím automatem" (č. IP 13c), "Parkoviště P + R" (č. IP 13d),
"Parkoviště K + R" (č. IP 13e), "Zóna s dopravním omezením" (č. IZ 8a), "Konec zóny
s dopravním omezením" (č. IZ 8b), "Obytná zóna" (č. IZ 5a), „Konec obytné zóny“ (č.
IZ 5b), "Pěší zóna" (č. IZ 6a), "Konec pěší zóny" (č. IZ 6b), „Zóna pro cyklisty“ (IZ 9a),
„Konec zóny pro cyklisty", „Žlutá klikatá čára" (č. V 12a), "Zákaz zastavení" (č. V 12c),
"Zákaz stání" (č. V 12d), „Časově omezené stání“ (č. V 10g), neoprávněné stání na
"Vyhrazeném parkovišti pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou“ (č. V 10f) apod.].
K problematice vyhrazeného parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově postiženou:
Podle právního názoru Ministerstva dopravy, pokud je parkovací místo:
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a) označeno svislou dopravní značkou IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem
osoby na vozíku a zároveň je zde i vodorovné značení č. V 10f "Vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
postiženou“, jedná se, v případě neoprávněného stání na takovém místě o
přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 11. zákona o silničním provozu, který
je možno projednat podle § 125c odst. 7 písm. c) cit. zákona,
b) označeno pouze jednou z výše uvedených dopravních značek, jedná se, v případě
neoprávněného stání na takovém místě o přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k)
zákona o silničním provozu, z důvodu porušení § 4 písm. c) zákona o silničním
provozu (obecné úpravy), nikoliv o porušení § 67 odst. 8 cit. zákona.
Podle právního názoru Ministerstva vnitra, pokud řidič vozidla neoprávněně
zastaví na vyhrazených parkovištích podle písm. a) nebo b) (viz výše), je
strážník, s odkazem na § 124 odst. 13 písm. b) zákona o silničním provozu, takové
protiprávní jednání oprávněn projednat příkazem na místě podle § 125c odst. 1 písm.
k) cit. zákona.
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