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č. 415 

 

 

I. B e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. Nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013 o vymezení oblastí města, ve kterých lze 

místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (dále jen 

Parkovací řád), ve znění pozdějších předpisů, 

2. Skutečnost, že zajištění zvýhodněného parkování pro poskytovatele některých sociálních 

nebo zdravotních služeb je jednou z cílených oblastí v rámci „Opatření pro zmírnění 

negativních dopadů koronavirové krize na území města Plzně“ schválených usnesením 

Rady města Plzně č. 296 ze dne 15. 4. 2020 (bod 6.a).  

 

II. S c h v a l u j e 

 

následující pravidla zvýhodněného parkování pro poskytovatele některých sociálních nebo 

zdravotních služeb na území města Plzně: 

1. Cena za nejvýše 24 hodinové stání registrovaného vozidla poskytovatele služeb na 

komunikacích vymezených v čl. 2 odst. 1 Parkovacího řádu činí 1 Kč (dále jen 

„zvýhodněná cena“). 

2. Žadatelem o parkovací oprávnění za zvýhodněnou cenu může být pouze fyzická nebo 

právnická osoba, která je držitelem oprávnění k poskytování alespoň jedné 

z registrovaných sociálních služeb. Za registrované sociální služby ve smyslu tohoto 

usnesení se považují tyto sociální služby dle zákona č. 106/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění:  

a) pečovatelské služby, 

b) osobní asistence, 

c) raná péče, 

d) tísňová péče, 

e) odlehčovací služby (pouze poskytované terénní formou), 

f) průvodcovské, tlumočnické a předčitatelské služby (pouze terénní forma), 

g) chráněné bydlení, 

za podmínky, že jsou vykonávány na území statutárního města Plzně.  

3. Žadateli o poskytnutí parkovacího oprávnění dle bodu 2 písm. a) až f) je možné 

poskytnout parkovací oprávnění maximálně pro takový počet vozidel, který odpovídá 

maximální okamžité kapacitě registrované sociální služby na území města Plzně uvedené 

v registru poskytovatelů sociálních služeb. V případě, že služba nemá v registru 

poskytovatelů sociálních služeb uvedenou okamžitou kapacitu na území města Plzně, je 

žadatel povinen doložit tuto kapacitu jinými dokumenty (např. pověření služby obecného 

hospodářského zájmu). Žadatel o poskytnutí parkovacího oprávnění s registrovanou  
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sociální službou Chráněné bydlení dle bodu 2 písm. g) může obdržet parkovací oprávnění 

maximálně pro takový počet vozidel, který odpovídá počtu zařízení registrované sociální 

služby Chráněné bydlení na území města Plzně (dle registru poskytovatelů sociálních 

služeb), přičemž jedno parkovací oprávnění se vydává na jedno zařízení a není nijak řešen 

počet lůžek nacházejících se v daném zařízení chráněného bydlení. 

4. Žadatelem o parkovací oprávnění za zvýhodněnou cenu může být dále fyzická či 

právnická osoba, která je držitelem oprávnění pro poskytování zdravotní péče ve vlastním 

sociálním prostředí pacienta dle § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

pro poskytování domácí péče, kterou se rozumí ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační 

péče a paliativní/hospicová péče. 

5. Žádosti podané žadateli dle bodu 4. budou posuzovány individuálně, dle doložené potřeby 

žadatelů a na základě čestného prohlášení. 

6. Žádost se podává organizátorovi statické dopravy společnosti Plzeňské městské dopravní 

podniky a. s., která jménem města Plzně, po předchozím potvrzení Odboru sociálních 

služeb MMP: 

a) zaregistruje vozidlo/vozidla poskytovatelů služeb majících nárok na zvýhodněné 

parkování dle shora uvedených podmínek, 

b) vydá poskytovateli služeb samolepící identifikační lístek registrovaného vozidla za 

účelem jeho umístění viditelně a čitelně za předním sklem registrovaného vozidla; 

vzor samolepícího identifikačního lístku stanoví Plzeňské městské dopravní podniky 

a. s. 

7. Provozovatelem silničního vozidla, na které má být parkovací oprávnění vydáno, musí být 

žadatel. Tato skutečnost se dokládá předložením Osvědčení o registraci vozidla. Část II. 

(Technický průkaz).  

8. Oprávnění k stání v oblastech vymezených dle čl. 2 odst. 1 Parkovacího řádu se u každého 

registrovaného vozidla prokazuje v souladu s čl. 3 odst. 3 Parkovacího řádu státní 

poznávací značkou registrovaného vozidla umístěnou na předepsaném místě vozidla s tím, 

že pro lepší orientaci budou registrovaná vozidla označena samolepícím identifikačním 

lístkem vozidla uznaného poskytovatele umístěným viditelně a čitelně za předním sklem 

vozidla. 

 

III. U k l á d á 

 

tajemníkovi MMP 

informovat organizátora statické dopravy, spol. PMDP, a. s., Městskou policii Plzeň a 

příslušné složky MMP o přijatém usnesení. 

Termín: 29. 5. 2020     Zodpovídá: Mgr. Tomášek 

        Ing. Sterly 


