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Policie ČR
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
územní odbor Olomouc
k rukám vedoucího územního odboru
plk. Mgr. Jiřího Musila, MBA

Parkování na komunikacích o celkové šířce 8 m – stanovisko DI

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát v Olomouci,
vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, k zaslanému podnětu sděluje:
Problematika stání vozidel při okraji komunikace je řešena v § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, v úplném znění,(dále jen zákona o provozu na PK) cituji:
„Při stání musí zůstat alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při
zastavení musí …“. Z tohoto vyplývá, že řidič, který s osobním vozidlem parkuje na osmimetrové a
širší, obousměrné komunikaci vpravo při okraji vozovky, tedy v souladu s ust. § 25 odst. 1 písm. a)
zákona o PK, se ničeho nedopouští, stojí v souladu s výše uvedeným § 25 odst. 3 zákona o PK.
Nic na tom nemění fakt, a to existence vodorovného dopravního značení V2a, V2b „Podélná čára
přerušovaná“ (lišící se kadencí), dokonce ani V1a „Podélná čára souvislá“, neboť řidič, který
objíždí vpravo zaparkované vozidlo a přitom přejede levými koly výše uvedenou středovou čáru
(zcela v souladu s výkladem přílohy 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích) se musí bezpečně minout s protijedoucím vozidlem, protože
jeho řidič musí dodržovat ust. § 11 odst. 1 zákona o PK, který ukládá řidiči povinnost jízdy při
pravém okraji vozovky.
Opačná situace, tedy protiprávní, nastává při parkování osobních příp. dodávkových vozidel na
komunikacích o šířce menších jak 8 m, kdy nezůstane zákonná šířka vozovky 3 m pro každý směr
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jízdy. Dostatečný průjezdný profil je zejména nezbytný pro průjezd vozidel IZS, zasahujících v
případech, kdy jsou ohroženy život nebo zdraví osob nebo jejich majetek.

Zpracoval:
por. Ing. Petr Radvanský
komisař

npor. Bc. Martin Dostál
Vedoucí DI
z pov. por. Ing. Petr Radvanský
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