veřejný ochránce práv
JUDr. Stanislav Křeček
si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl

Vyhrazené parkování pro lidi s postižením
který se koná dne 21. září 2020
v malém konferenčním sále
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
V roce 2020 ochránce vydal zprávu o zjištěních výzkumu mapujícího praxi obcí a silničních
správních úřadů při zřizování vyhrazených parkovišť pro lidi s postižením. Již v roce 2012
pak ochránce vydal doporučení k naplňování práva na rovné zacházení při udělování souhlasů se
zřizováním vyhrazených parkování na místních komunikacích. Doporučení se zabývá možností,
kdy neudělení souhlasu s vyhrazeným parkováním může být diskriminací z důvodu zdravotního
postižení. Z praxe víme, že z něj obce jako vlastníci komunikací i silniční správní úřady vychází.
V současné době veřejný ochránce práv plánuje doporučení aktualizovat. Před jeho vydáním
by jeho novou podobu rád konzultoval se subjekty, které se procesu zřizování vyhrazených
parkovišť věnují v praxi.
Kulatý stůl bude zaměřen na vztah právní úpravy a praxe při povolování vyhrazeného parkování
pro lidi s postižením, tedy postupu silničních správních úřadů a obcí jako vlastníků komunikací.
Jednotlivé roviny tohoto procesu upravuje několik právních předpisů, přičemž je vždy potřeba
postupovat v souladu se všemi z nich.
Kulatý stůl poskytne příležitost k setkání aktérů z různých oblastí procesu zřizování vyhrazených
parkovišť. Zváni jsou zástupci silničních správních úřadů a i samospráv, zástupci ministerstev
či organizací zastupujících zájmy obcí.
Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do čtvrtka 10. září 2020.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu rád zodpoví Mgr. David Janků, právník odboru rovného zacházení (tel. 542 542
272, david.janku@ochrance.cz).
Občerstvení je zajištěno.

1

Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

RÁMCOVÝ PROGRAM
21. září 2020
09:30 – 10:00

Prezence účastnic a účastníků
Dopolední káva a drobné občerstvení

10:00 – 10:10

Přivítání účastnic a účastníků
Úvodní slovo veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka

10:10 – 10:30

Představení výzkumu veřejného ochránce práv

10:30 – 11:45

PRVNÍ BLOK – Postup při udělování souhlasu a rozhodování o žádosti
(rozsah a povaha pravidel či metodik obsahujících předem stanovená
kritéria pro udělení souhlasu; správní uvážení při rozhodování o žádosti;
zajišťování souhlasu úřady)
Moderovaná diskuse

11:45 – 12:30

Přestávka na oběd

12:30 – 13:30

DRUHÝ BLOK – Individuální posuzování žádostí
(vyhrazené parkování jako přiměřené opatření, náhradní opatření,
posuzování v rámci udělování souhlasu/rozhodnutí)
Moderovaná diskuse

13:30 – 13:45

Přestávka

13:45 – 14:45

TŘETÍ BLOK – Návrhy na změny a výhled do budoucna
 V jakých případech má vlastník komunikace (ne)udělení souhlasu či
silniční správní úřad rozhodnutí o (ne)zřízení vyhrazeného parkoviště
odůvodňovat?
 Kdo má mít povinnost provést individuální posouzení žádosti o zřízení
vyhrazeného parkoviště?
 Jak změnit právní úpravu, aby byl proces zřizování vyhrazeného
parkování přehlednější?
Moderovaná diskuse

14:45 – 15:00

Závěrečné shrnutí

