Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2010
6. volební období

17.
USNESENÍ
výboru pro sociální politiku
z 5. schůze
dne 25. listopadu 2010
k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 26/

Po úvodním slově zástupce skupiny předkladatelů Jiřího Nedomy, zpravodajské zprávě
poslankyně Lenky Kohoutové a po rozpravě výbor pro sociální politiku
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila
souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 26/
s těmito změnami a doplňky:

K části první - změna silničního zákona
Čl. I
1. K bodu 4
Bod 4 se zrušuje.
2. K bodu 15
Za bod 15 se vkládají nové body 16 a 17, které znějí:
„16. V § 48 odstavec 6 zní:
„Ustanovení odstavců (1) a (2) neplatí pro přepravu zraněné osoby v homologovaném
mobilním záchranném prostředku, určeném pro odsun zraněných z exponovaného terénu,
přepravovaném v záchranném vozidle Horské služby a nezbytnou přepravu záchranářů.
Ustanovení odstavce (5) neplatí pro přípojné vozidlo Horské služby při přepravě
zachraňované osoby.“
17. V § 51 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„Zákaz přepravy osob v ložném prostoru nákladního automobilu neplatí pro přepravu zraněné
osoby v mobilním homologovaném transportním prostředku Horské služby, určeném pro
odsun zraněných z exponovaného terénu, přepravovaném v prostoru pro náklad záchranného
vozidla Horské služby a nezbytné přepravě záchranářů.“.“
Následující body se přečíslují.

3. K bodu 18
V § 67 odst. 1 až 5 znějí:
„(1) Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále
jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením“), označení vozidla řízeného
osobou sluchově postiženou (dále jen „označení O 2“) nebo označení vozidla praktického
lékaře ve službě stanovené prováděcím právním předpisem smějí užívat jen osoby, které toto
označení obdrží od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo od
oprávněného orgánu v zahraničí.
(2) Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením vydá příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně podle jiného právního
předpisu. 24)
(3) Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského
oprávnění, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupně z důvodu postižení úplnou
nebo praktickou hluchotou.
(4) Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v
případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem
parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením podle odstavce 1. Přepravovaná
osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že jí byly
přiznány mimořádné výhody podle jiného právního předpisu 24), které ji opravňují k užívání
vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.
(5) V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou
řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním
postižením a praktičtí lékaři ve službě podle odstavce 1, dodržovat zákaz stání a zákaz stání
vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích.”
4. K bodu 18
V § 67 odst. 10 zní:
„(10) Ke svému označení jako účastníci provozu na pozemních komunikacích užívají osoby
nevidomé bílé hole a osoby hluchoslepé červenobílé hole.”
5. K bodu 34
V § 125c odst. 1 písm. f bod 11 se slova „odst. 5“ nahrazují slovy „odst. 4“.
6. K bodu 37
Bod 37 se zrušuje.

II.
-

z m o c ň u j e zpravodajku výboru, aby
se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny;
ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla
příslušné legislativně technické úpravy.
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zpravodajka výboru
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