Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

Zdena Hončarová
starostka

NÁVRH USNESENÍ
Č.: narizeni

pro zasedání dne: 30.11.2020

Ve věci: Návrh nařízení – parkovací řád
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
důvodovou zprávu ve věci návrhu nařízení statutárního města Plzně – parkovací
řád.

II.

Souhlasí
s návrhem nařízení statutárního města Plzně – parkovací řád.

III.

Ukládá
starostce informovat o přijatém usnesení odbor dopravy MMP.
termín: 31.12.2020

Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze zasedání ZMO dne 30.11.2020
ve věci Návrh nařízení – parkovací řád
1. Název problému a jeho charakteristika
Návrh nařízení statutárního města Plzně.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
V současné době je na stanovených místních komunikacích (či jejich úseků) na území
statutárního města Plzně na základě Parkovacího řádu zpoplatněno stání silničních vozidel.
Kontrola nad dodržováním tohoto placeného stání je v současnosti prováděna městkou policií,
a to kontrolou parkovacích lístků nebo kontrolou parkovacích karet umístěných za čelním
sklem vozidel. Od června 2020 se v historickém centru pilotně kontroluje parkovné také podle
registračních značek, tedy čtením (lustrací) registračních značek v rámci tzv. chytrého
parkování (prozatím testováno a využíváno v centrální části města Plzně, v zóně A, pilotní
projekt, parkovací automaty dovybaveny klávesnicemi na zadávání registračních značek). Do
budoucna se předpokládá rozšíření tohoto systému chytrého parkování do dalších zón
zpoplatněného stání a také se předpokládá, že tento systém, tedy kontrola čtením
registračních značek, bude realizována i v rámci kontroly parkovacích karet (nebude nutné
parkovací kartu vždy tisknout a umisťovat za čelním sklem vozidla).
Výsledkem zavedení předmětného systému tzv. chytrého parkování na území statutárního
města Plzně bude, že odpadne nasazování a snímání „botiček“, a také to, že řidiči nebudou
muset platit za parkování jen prostřednictvím automatů, ale i přes aplikaci v mobilu. Systém
bude oproti současnosti efektivnější, rychlejší a hospodárnější. Předpokládá se, že v systému
chytrého parkování se zvýší počet parkujících, kteří respektují pravidla placeného parkování.
Novela Parkovacího řádu mění některá jeho terminologická vymezení. Nyní je v Parkovacím
řádu používána následující terminologie (čl. 3 Parkovacího řádu):
•
Parkovací lístek, který vydává parkomat (parkovací automat), kdy lze po zaplacení (za
cenu sjednanou) místní komunikaci nebo její určený úsek užít ke stání silničního motorového
vozidla po dobu časově omezenou, maximálně na dobu 24 hodin (tedy jakési krátkodobé
parkování).
•
Parkovací karta, která je vydávána vždy pro určitou konkrétní oblast města (zóna), v
níž má sídlo či provozovnu právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, nebo v níž má
fyzická osoba trvalé bydliště nebo nemovitost (tedy jakési dlouhodobé parkování).
V předkládané novele Parkovacího řádu se právě uvedená terminologie změní tak, že
namísto:
•
parkovacího lístku bude Parkovací řád nově používat termín krátkodobé parkování
(kdy lístek z parkovacího automatu bude nadále jednou ze dvou forem prokázání zaplacení
tohoto krátkodobého parkování, do 24 hodin)
•
parkovací karty bude Parkovací řád nově používat termín dlouhodobé parkování
(kdy karta z výdejny bude nadále jednou ze dvou forem prokázání zaplacení tohoto
dlouhodobého parkování)
Jak v rámci krátkodobého, tak v rámci dlouhodobého parkování bude možné zaplacení ceny
za parkování zkontrolovat „jen“ čtením registračních značek (druhá z forem prokázání
zaplacení parkování), což tvoří podstatu systému tzv. „chytrého parkování“.

3. Předpokládaný cílový stav
Souhlasit s návrhem vyhlášky.
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4. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí
Bez nároku.
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