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Parkovací dùm v historickém
centru Znojma
Novì rozpracovaný (pùvodní již krajem vrácený) návrh parkovacího domu u znojemské
køižovatky Sokolské a Palachovy ulice pøedá svým nástupcùm konèící vedení mìsta.
Podle mluvèí radnice Denisy Šipošové je v souèasnosti hotová dokumentace zámìru. Tu
mìsto pøedalo kraji a brnìnské hygienické stanici k posouzení a nyní èeká na jejich
vyjádøení. Starosta Zbyšek Kaššai se vyjádøil v tom smyslu, že otázku parkovacích domù
nepovažuje za bezprostøední prioritu novì nastupujícího vedení. Mìsto však v každém
pøípadì ví, že parkovací domy mohou být užiteèné a také to, že alespoò jeden by se
Znojmu hodil.

Most se potýká s nutností výstavby Soukromý investor hodlá v Berounì
postavit parkovací dùm
nových parkovacích ploch
SMM, tedy Sdružení Mosteèané Mostu - vítìz podzimních
komunálních voleb slíbilo, že do roku 2014 postaví 2000
parkovacích míst. Stejný poèet vybudovalo v minulém volebním období. Pro svùj plán nyní shání vhodného investora, jenž
by v tìch nejkomplikovanìjších místech vystavìl parkovací
domy. Podle mluvèí mìsta by mìla být investorem velmi ekonomicky silná firma s relevantními zkušenostmi.
V nedaleké minulosti se do výbìrového øízení na zhotovitele
a správce parkovacího systému pøihlásil jediný zájemce, ten
však nesplòoval zadání.

Moderní zpùsob platby parkovného
v Bruntále

Nový parkovací dùm by mìl stát na místì souèasného
parkovištì vedle berounské polikliniky. Sloužit má pøedevším

K mìstùm, které øidièùm nabízejí platbu za parkování

obyvatelem tamního sídlištì Tiby, ale také øidièùm z blízké Prahy
a ostatních okolních mìst. Se zámìrem pøišla spoleènost Rokemont. Podle slov øeditele firmy Aleše Štolcbarta se návštìvníci

prostøednisctvím jejich mobilních telefonù, tedy pøes sms,
pøibylo poèátkem listo padu také mìsto Bruntál. Mìsto šlo
ve své nabídce ještì dál a umožòuje platit parkovné pouhým

Medicentra nemusí obávat, že by nemìli kde zaparkovat, právì
naopak. „Dokonce i cena za parkovné by mìla být nižší, než ta
souèasná“, dodal øeditel spoleènosti. Návrh investora mìsto

prozvonìním, což je ještì jednodušší. Novinka má majitelùm
vozù výraznì zpøíjemnit a zjednodušit parkování, pøièemž
pùvodní možnost placení prostøednictvím parkomatu

kvituje, neb jeho zástupci jsou si vìdomi nedostatku parkovacích míst a navíc parkovací dùm nebude stát mìsto ani
korunu. Investice se odhadují na zhruba 70 milionù korun
a stavìt by se mìlo zaèít v roce 2012.

zùstává nadále zachována.

Hradeètí si oblíbili pohodlnìjší variantu platby parkovného
Stále vìtší oblibu si získává platba za parkovné prostøednictvím krátké textové zprávy u øidièù v Hradci Králové. V porovnání
s øíjnem minulého roku došlo k navýšení poètu realizovaných SMS parkovacích lístkù o 1900 ks, což pøedstavuje meziroèní
nárùst o 260 procent. Podle obchodního øeditele spoleènosti, která parkovací systém v mìstì provozuje (ISP Hradec Králové,
a.s.) Pavla Øezáèe byl Hradec jedním z prvních mìst v Èesku, které takovouto možnost svým øidièùm nabídlo.

