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č. 1165 

 

 

I. B e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. Usnesení RMP č. 415/2020 ze dne 18. května 2020. 

2. Důvodovou zprávu týkající se změny usnesení RMP č. 415/2020 ve věci zvýhodněného 

parkování pro poskytovatele některých sociálních nebo zdravotních služeb.  

3. Usnesení KSV RMP č. 31/22 ze dne 28. 11. 2022 týkající se změny usnesení RMP 

č. 415/2020 ve věci zvýhodněného parkování pro poskytovatele některých sociálních nebo 

zdravotních služeb. 

 

II. M ě n í 

 

usnesení RMP č. 415 ze dne 18. května 2020 tak, že: 

 

1. Původní text bodu II.2 se ruší a nově zní:  

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

právnická osoba, která je držitelem oprávnění k poskytování alespoň jedné registrované 

služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, která splňuje 

kritéria uvedená v písm. a) nebo b) tohoto odstavce.   

a) jedná se o následující registrované sociální služby: 

1. Pečovatelské služby. 

2. Osobní asistence. 

3. Raná péče. 

4. Tísňová péče. 

5. Odlehčovací služby (pouze poskytované terénní formou). 

6. Průvodcovské a předčitatelské služby a tlumočnické služby. 

7. Chráněné bydlení. 

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

b) sociální služba je registrovaná na adrese, která spadá do oblasti, kde je zóna placeného 

stání, a za podmínky, že je služba vykonávána na území statutárního města Plzně“.  

 

2. Původní text bodu II.3 se ruší a nově zní: 

„Žadateli o poskytnutí parkovacího oprávnění dle bodu 2 je možné poskytnout parkovací 

oprávnění maximálně pro takový počet vozidel, který: 

a) pro žadatele dle písm. a) 1–6 odpovídá 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. 

pověřením služby obecného hospodářského zájmu).  
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b) pro žadatele dle písmena a) 7, sociální služba chráněné bydlení 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.  

Pro žadatele dle písmena b) odpovídá počtu sociálních služeb registrovaných na adrese, která 

spadá do oblasti placeného stání.“ 

 

3. Původní text bodu II.6 se ruší a nově zní:  

„Žádost se podává organizátorovi statické dopravy společnosti Plzeňské městské dopravní 

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

MMP, zaregistruje vozidlo/vozidla poskytovatelů služeb majících nárok na zvýhodněné 

parkování dle shora uvedených podmínek.“ 

 

4. Původní text bodu II.8 se ruší a nově zní:  

„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.“ 

 

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 změně usnesení RMP č. 415/2020. 

Termín: 31. 12. 2022      Zodpovídá: PhDr. Hynková, MBA 


