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Podklady pro zasedání ZM dne 

25.4.2013 

č. materiálu: 2 

 

 název: 

Nádražní ulice, záměr placeného parkování 
 

Podklady na zasedání ZM dne: 25.4.2013 

Název materiálu:  - Nádražní ulice, záměr placeného parkování 
Předkládá: Ing. Jaromír Pekař 

Vypracoval:  Pavel Vaňátko 

Zúčastní se projednávání v RM: Pavel Vaňátko 

Předložení materiálu uloženo: starostou města 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v 

platném znění, nařízení města  č. 1/2012, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace 

nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu 

Projednáno v: dopravní komisi, radě města 

Vztah k rozpočtu města: příjmy z vybraného parkovného jsou příjmem rozpočtu města 
 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
  

  Nádražní ulice je silnicí v majetku Libereckého kraje. Po její rekonstrukci a uplynutí doby 

udržitelnosti mají parkovací zálivy majetkově přejít do vlastnictví města. Poté bude možné tyto 

zálivy zařadit do sítě místních komunikací. V režimu místních komunikací může rada města 

nařízením stanovit, že mohou být užity vozidly k parkování pouze po zaplacení ceny, kterou toto 

nařízení určuje. 

  Problematika zpoplatnění krátkodobého parkování se dostala na jednání dopravní komise, 

která zpoplatnění doporučila. 
V rámci projednávání v dopravní komisi se vyhranila dvě možná řešení stávajícího stavu. 

Prvním je zpoplatnění zálivů v Nádražní ulici sazbou stejnou jako je ve Studentské ulici a u Billy. 

Druhou možností je regulace dlouhodobého parkování formou parkovacího kotouče. V tomto případě by 

byl určitý časový úsek zadarmo s nastavením času pomocí kotouče umístěného za čelním sklem. 

Parkovací automat by plnil funkci doplňkovou pro ty, kteří parkovací kotouč nevlastní nebo na dobu 

delší. Tím by byla zajištěna žádoucí obměna parkujících vozidel. V současné době zde mnoho vozidel 

parkuje dlouhodobě. V průběhu diskuze padl třetí návrh zpoplatnění pouze jedné strany ulice a 

vyhodnocení tohoto stavu po nějakém čase. Je také možné nechat vše v současném stavu bez řešení. 

 
Usnesení DK:  

Dopravní komise doporučuje zpoplatnění parkovacích zálivů v Nádražní ulici od ulice Krátké na úroveň 

prodejny Billa se sazbou ½ hodina 5 Kč, každá další hodina 20 Kč. V uvedeném úseku jsou navrženy 3 

nové parkovací automaty.  

Hlasování: 11 pro, 5 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato  

 

Mezitím došlo k podání petice občanů proti zpoplatnění parkování, která byla projednána 

v zastupitelstvu města v únoru s tím, že žádný závěr nebyl přijat. 
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Usnesení ZM: 

Usnesení č.  49/2013 

ZM projednalo ve smyslu § 16 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kvalifikovanou žádost 

obyvatel Nádražní ulice za bezplatné parkování a schvaluje odpověď dle předloženého návrhu. 

(Hlasování:22/0/0) 

 

Následně se celou problematikou zabývala rada města: 

Usnesení RM: 

RM bere na vědomí informaci o možnostech zpoplatnění parkování v Nádražní ulici. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Celou situaci lze zhodnotit pomocí argumentů pro a proti. 

 

Zaznamenané argumenty proti: 

1. S možností zaparkovat v Nádražní ulici není žádný problém. 

2. Pokud se parkování zpoplatní, auta se budou tlačit do sídliště a do terminálu. 

3. V lokalitě neexistuje vhodná parkovací plocha pro dlouhodobější parkování na celý den 

4. Řidiče odradí od parkování to, že bude ztrácet čas docházkou k automatu a zpátky - je to 

daleko. To poškodí místní obchodníky. 

5. Regulaci dlouhodobého parkování je možné řešit pomocí parkovacího kotouče, popř. prvním 

časovým úsekem, který bude zadarmo, a který se bude prokazovat lístkem z automatu. 

 
Argumenty pro: 

 

1. Jedná se o centrální ulici, která tvoří vzhledem k rozložení města druhé centrum, kde je přirozený 

tlak na parkovací místa, a kde je žádoucí zajistit výměnu parkujících vozidel. 

2.  Zpoplatnění se navrhuje pouze v úseku od Kudrnáčových hodin po prodejnu Billa tzn. postihuje 

přibližně 52 parkovacích míst. V Nádražní ulici dále z centra je po křižovatku s Přepeřskou 

dalších cca 41 parkovacích míst, které jsou zdarma na neomezenou dobu. 

3. Nádražní ulice by se neměla vymykat způsobem zpoplatnění ostatním lokalitám. Regulace 

pomocí parkovacího kotouče vyžaduje velkou alokaci sil městské policie na dohlížení bez 

finančního přínosu.  

4. 5 Kč za ½ hodiny je únosný poplatek zajišťující alespoň prostou finanční návratnost umístěných 

automatů. Pokud by se přistoupilo k regulaci formou prokázání lístkem z parkovacího automatu 

zdarma, činí podíl těchto poplatků v parkovacích automatech dle údajů městské policie 73 % z 

celkové podílu vydaných lístků. Umístění automatu potom nemá návratnost. Problematické by 

bylo, že by vznikl tlak na tento způsob parkování v ostatních lokalitách, což úměrně snížilo 

příjmy z parkovacích automatů, které činily v loňském roce 2,4 mil. Kč. 

5. Nejdelší docházková vzdálenost k automatu je cca 80 m s využitím parkovacích automatů u 

Billy a ve Studenstké ulici. 

 

Závěrem nutno podotknout, že zpoplatnění Nádražní ulice je regulací obecného užívání komunikace, 

které může realizovat rada města vydáním tzv. nařízení. Tento úkon je vyhrazen pouze radě města a 

náleží do tzv. přenesené působnosti obce, nicméně názor zastupitelstva města je v této věci zásadní. 

 

 

Návrh na usnesení: 

1. ZM souhlasí se záměrem zpoplatnění Nádražní ulice dle návrhu dopravní komise. 

2. ZM nesouhlasí se záměrem zpoplatnění Nádražní ulice a ukládá dopravní komisi  

zpracovat nové návrhy řešení dopravy v klidu v této lokalitě. 
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Možné umístění parkovacích automatů. 


