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Èeské projekty PPP
vzbuzují zájem
u zahranièních návštìvníkù
V druhém bøeznovém týdnu uspoøádalo PPP Centrum v rámci své èinnosti na podporu partnerství veøejného a soukromého sektoru školení
pro delegaci z Kosova. Mezi jeho úèastníky byli jak zástupci kosovských
mìst, tak i úøedníci z jednotlivých ministerstev a PPP Unit. Školení bylo
zamìøeno na realizaci PPP projektù v podmínkách CEE regionu a zahrnovalo teoretickou i praktickou èást, která potvrdila úspìšnost nìkolika
PPP projektù v oblasti veøejné infrastruktury. Jako øeèníci vystoupili zástupci ze soukromého, ale i veøejného sektoru (PPP
Centrum, Ministerstvo financí, Ministerstvo dopravy). Teoretická èást byla doplnìna studijními cestami, kde byly úèastníkùm
pøedstaveny realizované projekty PPP. Mezi tìmito projekty se objevil Integrovaný systém parkování v Hradci Králové, který
se øadí mezi první z realizovaných projektù v ÈR.

Centrum Plznì èekají velké dopravní zmìny
Nový parkovací dùm v Plzni, který bude otevøen letos v èervnu a nabídne parkovací místa pro ètyøi stovky aut, pøinese zmìny
v parkování v centru mìsta. Právì v souvislosti s otevøením nového parkovacího domu Rychtáøka se uvažuje o zkušebním
uzavøení èásti námìstí Republiky mezi chrámem svatého Bartolomìje a hotelem Central, které by mìlo pøinést zejména
odlehèení dopravy v historickém centru Plznì. Odborníci
doporuèují i snížení povolené rychlosti v centru na 30 kilometrù za hodinu. Námìstek primátora Rund uvedl, že je na
stole plán, aby øidièi nìkolik týdnù za stání v novém parkovacím domì neplatili vùbec nebo pouze symbolicky, tak
aby se rychle nauèili využívat novou možnost zaparkovat.
Koneèná výše cen parkovného však bude jasná, až po projednání Radou mìsta.

Stavba parkovacího domu v Jihlavì se protáhne
Nové vedení jihlavské radnice si hned po volbách naordi-

jihlavský radní Martin Málek. Jednou z variant je podílet

novalo ambiciózní projekty. Jedním z nich je i stavba

se na projektu spoleènì se SMJ a založit spoleèný podnik,

parkovacího domu pro více než tøi stovky aut, která by

tak aby mìsto nemuselo vypisovat výbìrové øízení, dodal

usnadnila parkování v pøeplnìném centru Jihlavy. Jeho

námìstek primátora Josef Kodet. Existuje také varianta,

stavbu i správu svìøili letos v únoru zastupitelé mìstské-

že by si celé financování parkovacího domu vzalo pøímo

mu podniku Služby mìsta Jihlavy, dále jen SMJ. Nyní se

mìsto a teprve až jeho správa by byla svìøena do rukou

ale ukazuje, že zámìr by mohl být v rozporu s paragrafy.

SMJ. S tím však nesouhlasí opozièní strana TOP 09, která

„Je otázka, zda je možné dát zakázku od mìsta SMJ

nechce dále zadlužovat mìstskou kasu. O dalším osudu

takøíkajíc z ruky bez výbìrového øízení. Ukázalo se, že

parkovacího domu rozhodnou zastupitelé na svém zase-

projekt není tak jednoduchý, jak se politicky rozhodlo

dání 12. dubna.

od stolu," pøipustil komplikace mluvèí SMJ a zároveò

Biometrické technologie by mohly zamezit zneužívání parkovacích míst pro invalidy
Zneužívání karet zdravotnì postižených osob pøi parkování u obchodních domù a na ulicích je celkem známý fenomén
dnešní doby. Opatøit si kartièku s obrázkem vozíèkáøe není pro uživatele grafických programù až tak nesnadný úkol. Spoleènost Lidror, která se zabývá vývojem produktù a softwarových øešení s využitím biometrických technologií uvedla na trh produkt pod znaèkou Biopark, který mùže tento problém spolehlivì vyøešit. Malé digitální zaøízení, které je umístìno
na palubní desce obsahuje biometrické údaje o jeho držiteli. Pøi parkování, handicapovaná osoba pouze pøiloží prst
na zaøízení a tím dojde k jeho aktivaci. Takto aktivované
zaøízení vysílá signál, který se automaticky pøeruší pohybem vozidla. Kontrolní orgán pøes pøenosné PDA tak jednoduše u zaparkovaného vozidla zjistí, zda je zaøízení aktivováno a tedy použito oprávnìnou osobou. Zaøízení
Biopark je pøenosné, proto se mùže používat v jakémkoli
voze, ve kterém se handicapovaná osoba nachází. Více
informací najdete na stránkách výrobce: www.lindror.com

