Město Sokolov
Odbor správy majetku
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Pravidla pro přidělování parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením platná od 02. 05. 2012,
schválená usnesením rady města č. 217/9/12R/2012
Vyhrazené parkovací místo může být přiznáno na dobu tří let osobě, která splňuje následující
podmínky:
-

jedná se o občana, který je hlášen k trvalému pobytu v Sokolově a zdržuje se v místě svého trvalého
bydliště

-

jedná se o osobu, jejíž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III.
stupně ve smyslu vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, (držitelé průkazu ZTP, nebo ZTP/P) a zároveň se jedná o
osobu, jejíž zdravotní postižení výrazným způsobem omezuje hybnost a pohybové schopnosti –
doloží vyjádření lékaře, že žadatel není schopen chůze na vzdálenost 50 – 100 m potřebných
k dosažení svého zaparkovaného vozidla, příslušné rozhodnutí a platný průkaz ZTP nebo ZTP/P

-

jedná se o osobu, která sama řídí motorové vozidlo a využívá jej k vlastní přepravě

-

jedná se o osobu, která aktivně využívá motorové vozidlo (např. pravidelné návštěvy lékaře za
podmínky, že osoba není přepravována sanitním vozem)

-

jedná se o osobu, která není umístěna k celoročnímu ani týdennímu pobytu v zařízení sociální péče

-

jedná se o zákonného zástupce nezletilého dítěte, jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP, nebo ZTP/P) a výrazným způsobem
omezuje hybnost a pohybové schopnosti - doloží vyjádření lékaře

-

jedná se o zákonného zástupce nezletilého dítěte, který aktivně využívá motorové vozidlo k přepravě
dítěte (např. pravidelné návštěvy lékaře - za podmínky, že není osoba přepravována sanitním vozem
- rehabilitačního zařízení, speciální mateřské školy nebo jiného školského zařízení)

-

jedná se o osobu, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby a je jí proto přiznán
příspěvek na péči ve III. Nebo IV: stupni, to znamená, že je žadateli o zřízení parkovacího místa
poskytována celodenní péče jinou fyzickou osobou, zpravidla rodinným příslušníkem - doloží
příslušné rozhodnutí.

Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje správnost a pravdivost všech uvedených údajů:

---------------------------------------------------------

