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Parkováním tráví automobily na 90 procent času své životnosti. Neefektivně stojící vozidla 
zabírají veřejný prostor, který by mohl být i jinak využitelný. Říká se, že jsme zdědili historický 
dluh v podobě nedostatku parkovacích míst. „Není to pravda. Jediný dluh, který jsme zdědili je 
v nás samotných. A tak zatímco Evropa pracuje na smysluplných projektech a mění tvář 
veřejného prostoru, my jsme zpravidla ani nestačili zahájit proces dialogu, který je základem pro 
nové pojetí podoby našich měst,“  
 

ČPA na společné tiskové konferenci 14/09/2015 



Co je to dobrá adresa?  



Rozsah odpovědnosti obce / města za 

zabezpečení parkovacích potřeb v ČR 

Poznámka: 

 

Vytváření  
podmínek ? 

Budování  
parkovacích  

kapacit ? 



Zákon o obcích 

Poznámka: 

 

§ 2, Odst. 2: Obec pečuje o všestranný 
rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů; při plnění svých úkolů chrání též 
veřejný zájem. 

§ 35, Odst. 2: ... Obec v samostatné 
působnosti ve svém územním obvodu 
dále pečuje v souladu s místními 
předpoklady a s místními zvyklostmi o 

vytváření podmínek pro rozvoj 

sociální péče a pro uspokojování potřeb 
svých občanů. Jde především o 
uspokojování potřeby bydlení, ochrany a 
rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby 
informací, výchovy a vzdělávání, 
celkového kulturního rozvoje a ochrany 
veřejného pořádku. 



Obce a města 

Zadluženost 92,2 

mld. Kč (2013) 

VIZE: 

Automobilový 

průmysl - realita 

Nerovný souboj 



Proč také nemůže město vyhrát? 
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Co může město dělat? 

 

 

• § 23 zákona 13/1997 Sb. = 
regulace dopravy (možné 
zvýhodnění rezidentů) 

 

 

• § 77 zákona č. 361/2000 Sb. = 
stanovení místní úpravy (platí 
pro všechny) 

+ výkon vlastnického práva k místním 
komunikacím  

+ působnost silničního  správního úřadu 

Potvrzení o platnosti 
parkovacího oprávnění 

Pro vozidlo: 1AB 3456 

Parkovací 
oblasti: 

OBLAST: 
6-1;6-2;6-3;6-

4 
Doba 

platnosti: 
od: 1/4/2015  
do: 1/4/2016 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJrU1qWdg8kCFUTxDgodWY4MQQ&url=http://www.hit-hofman.cz/cz/dopravni-znacka-ip27a-pesi-zona&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNFlJRAtemyQqY8qxc19pvBbyUROsg&ust=1447154605913518


Plzeň 



Plzeň 



Plzeň 



Plzeň 



Příklady 

APS 
SLANÝ 

I/
16 

I/
16 

http://praha.idnes.cz/parkovaci-dum-ve-
slanem-neprosel-testem-f0r-/praha-
zpravy.aspx?c=A140211_2032724_praha-
zpravy_bur 

http://praha.idnes.cz/parkovaci-dum-ve-slanem-neprosel-testem-f0r-/praha-zpravy.aspx?c=A140211_2032724_praha-zpravy_bur


Příklady 



Příklady 



Komunikace 

* Kateřina Causidisová sdílel(a) 

fotka uživatele Rádio Krokodýl. 

https://www.facebook.com/katerina.causidisova
https://www.facebook.com/katerina.causidisova
https://www.facebook.com/radiokrokodyl/photos/a.313213365074.340573.235820360074/10155938201545075/?type=3
https://www.facebook.com/radiokrokodyl


Komunikace se nepodařila 

Nešporova Poznámka: projednání s odbornou veřejností a cílovými uživatelskými skupinami 

Ukázky projektů - projednávání 



Komunikace se nepodařila 

Nešporova 



Na závěr 

• TSK nemá přístup k záběrům z kamer na dálnicích a operátor nemůže pružně reagovat. 
• Spolehlivé navíc nejsou častokrát ani informace od policie. Ta sice při příjezdu k nehodě vloží 

informaci do systému i s předpokládanou dobou trvání, jenže po odstranění nehody už 
zprávu neaktualizuje.  

• Česko chce do chytrého dopravního značení, které má řidičům pomáhat při rozhodování a 
také usměrňovat dopravu, investovat hodně peněz. V plánu je do roku 2020 utratit zhruba 
17,5 miliardy korun 


