PARKINGNEWS
#05/2011 | 13.05.2011

Ústecká ZOO bude mít
nový parkovací dùm
Zoologická zahrada v Ústí nad Labem dostala zelenou pro stavbu parkovacího domu, který by mìl vyøešit nedostatek parkovacích míst pøed
vchodem zahrady. Ústecká mìstská rada odsouhlasila podání žádosti
o dotaci na jeho stavbu s pøíslibem finanèní spoluúèasti mìsta ve výši
15 procent. Projekt je souèástí integrovaného plánu rozvoje mìsta,
proto má velké šance dosáhnout na evropské dotace. Cena parkovacího domu je odhadnuta na 83,5 milionu korun. V nìkolikapatrové
stavbì by podle zámìrù zahrady mìlo být celkem 282 parkovacích
míst. Pokud pùjde vše podle plánù, mohlo by být nové parkovištì hotové v roce 2013. Ústeckou zoologickou zahradu loni
navštívilo 135 000 lidí. V hlavní sezonì návštìvníci odstaví v blízkosti vchodu do zahrady kolem 200 automobilù dennì,
dodal øeditel ZOO Václav Poživil. Na tamní parkovištì se ale vejde jen nìkolik z nich, øidièi proto nechávají auta stát na rušné
Drážïanské ulici, kde již tak parkuje hodnì vozù napøíklad zamìstnancù místních firem. Nový dùm by tak prý mìl pomoci
vyøešit celkovou dopravní situaci v této èásti Ústí nad Labem. (ÈTK)

Kromìøíž rozšiøuje zpoplatnìné parkovací plochy
V Kromìøíži pøibudou lokality, kde øidièi za parkování budou muset zaplatit. K tomuto opatøení sáhnou kromìøížští zastupitelé zøejmì už v polovinì tohoto roku. Tøicetitisícová Kromìøíž má nyní již 650 zpoplatnìných parkovacích míst, k tomu
pøibude zhruba 130 dalších. Novì budou øidièi platit pøed nemocnicí v Albertovì ulici, pøed Kvìtnou zahradou na ulici generála Svobody a na parkovišti v Chropyòské ulici. Lidem,
kteøí mají rodinné domy právì v Albertovì ulici, nabídne
mìsto rezidenèní parkovací karty. Prozatím není ještì jasné,
kolik bude stát parkovné v tìchto lokalitách. Obyvatelùm
Kromìøíže se nápad radnice na zpoplatnìní tøí parkovišť,
kde se dosud stálo zadarmo, nelíbí. Pøestože hlavním dùvodem rozšíøením zpoplatnìných ploch je regulace parkování
ve mìstì, radnice nezastírá ani ekonomický dopad tohoto
kroku.

Èeši jsou nespokojeni s dopravou ve mìstech
Devìt z deseti èeských øidièù má ve mìstì problémy s parkováním, sedm z deseti èeských øidièù považuje dopravu za vážný
problém, uvádí výzkum spoleènosti GE Money Auto. Výzkum, který vyhodnocuje dopravní situaci v pìti evropských zemích,
ukazuje, že potíže se zaparkováním má témìø devadesát procent èeských motoristù z mìst nad 100 tisíc obyvatel. To je
mnohem více než napøíklad v sousedním Nìmecku, kde pøitom pøipadá na jednu domácnost dvakrát více aut. Ze všech
zemí, kde prùzkum probíhal, si na dopravní situaci ve mìstech stìžují nejvíce Èeši, dodal marketingový øeditel GE Money
Auto. Sedm z deseti Èechù dokonce souhlasí s omezením dopravy v centrech mìst, upøesnil Hrubý. Èeši jsou také národem,
který považuje dopravu na èeských silnicích a dálnicích za mnohem ménì bezpeènou než v jiných zemích. Bezpeèná pøipadá
èeská silnièní síť jen pìti Èechùm ze sta. Na svoji dopravní infrastrukturu jsou naopak nejvíce hrdí Nìmci, bezpeèná pøipadá
témìø každému druhému øidièi. V Rumunsku je se silnicemi spokojena ètvrtina øidièù.
Závìry z výzkumu také ukazují, že 45 % Èechù a Polákù považuje auta za nejvìtší hrozbu pro životní prostøedí. Maïaøi,
Nìmci a Rumuni se k negativním dopadùm automobilové dopravy na životní prostøedí staví lhostejnìji.
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