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O hradecký parkovací systém
se zajímá zahranièí
O první z fungujících PPP projektù na území Èeské republiky – projekt  Integrované-

ho systému parkování v Hradci Králové - projevila zájem moldavská delegace. 

Ta v èele se zástupcem UNDP Moldova (rozvojový program OSN) Dumitru 

Budeanshim absolvovala na sklonku minulého roku tøídenní návštìvu Èeské repub-

liky a kromì prezentace hradeckého systému se na pùdì Ministerstva financí ÈR 

zúèastnila mnoha pøednášek, semináøù a workshopù na téma PPP projekty. 

Podle Miloše Eèera ze spoleènosti PPP Centrum, a.s. se moldavané v dané oblasti zajímali o relevantní legislativu, celkový 

pøehled a dosavadní zkušenosti ÈR. Také oni vidí budoucnost parkování v kooperaci mìsta s privátními partnery.

Problémy s parkováním plánují brnìnští ve svých mìstských 

èástech øešit automatickým parkovacím systémem. Pro 

takový poèin je v první øadì nutné ve vybraných lokalitách 

instalovat parkovací automaty a domy s takzvaným zaklada-

èovým systémem. V reálu pak parkování vypadá tak, že par-

kující øidiè zastaví na rampì a zatáhne ruèní brzdu. Po výstu-

pu z vozu již postaèí jen stisknout tlaèítko a automatický 

systém pak auto bezpeènì uloží na místo mezi ostatní úspor-

nì uložené vozy. 

Vypadá to, že nejdøíve se systému doèkají øidièi ze støedu 

mìsta. Podle tamního starosty Libora Šťástka mùže výstavba 

zaèít již nyní.  Dùm s automatickým parkováním má pøijít 

na zhruba 50 miliónù korun a jeho kapacita bude asi 75 par-

kovacích stání. Nevýhodou tohoto systému je však velmi 

vysoká cena parkovacích stání, která násobnì pøevyšuje cenu 

v bìžném parkovacím domì.

Øidièi ve Zlínském kraji se již bìhem nìkolika týdnù mohou 

tìšit z nových parkovacích ploch. V øádu stovek se parkova-

cí místa objeví konkrétnì v Uherském Hradišti, Vsetínì 

nebo Valašském Meziøíèí.  Podle slov Jiøího Žùrka z tiskové-

ho odboru vsetínské radnice není souèasná dokonèující se 

výstavba zdaleka vše, co chce radnice nabídnout, neboť 

v tomto trendu hodlá v následujících letech pokraèovat. 

Obdobnì vylepšené podmínky pro parkování èekají také 

øidièe v Uherském Hradišti. 

V loòském roce mìsto v souvislosti s náporem návštìvníkù 

místního akvaparku rozšíøilo parkovací plochu na kapacitu 

106 míst a dalších dvaapadesát pøipravuje u vlakového 

nádraží. Další potøebu parkovacích míst vnímá hradišťskou-

herská radnice jako velmi silnou, proto také zvažuje výstav-

bu parkovacího domu. Ta je prozatím ve fázi jednání se spe-

cializovanou firmou.

Zlínsko se opøelo do rozšíøení
parkovacích kapacit

Martin Zrzavecký, námìstek plzeòského primátora je pro to, aby øidièi parkovali v centru Plznì jen v pøípadech, kdy je to 

nezbytnì nutné. Plzeòské øidièe i návštìvníky, kteøí se rozhodnou v samotném centru zaparkovat tedy pravdìpodobnì èeká 

dražší parkovné, a to v prùmìru o 10 Kè za hodinu vzhledem k rozšíøení nejdražší parkovací zóny i do ostatních ulic.  Alter-

nativu podle jeho slov nabízí mìsto formou nového parkovacího domu na Rychtáøce, který bude otevøen v polovinì tohoto 

Centru Plznì se uleví od množství zaparkovaných vozù
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roku. Parkovací dùm nabídne øidièùm více než 440 parkovacích míst 

a parkování v nìm bude nastaveno tak, aby øidièe motivovalo neob-

sazovat svými vozy právì historické centrum mìsta a jeho pøilehlé 

èásti. Toto všechno zapadá do podnikatelského plánu mìsta spoleè-

nosti Parking Plzeò, který schválila mìstská rada. Plzeò hodlá letos 

zaèít také s výmìnou parkovacích automatù, jež jsou nyní na hranici 

životnosti. Výmìna celkem zhruba devadesáti parkomatù bude 

postupná a bude záviset na finanèních možnostech mìsta.


