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1 Základní identifikace díla 

1.1 Objednatel: 

Statutární město České Budějovice 
Magistrát města České Budějovice 
Odbor správy veřejných statků 
nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 2 
370 92 České Budějovice 
 

1.2 Zpracovatel: 

M.O.Z. Consult s.r.o. 
Radimova 2342/36 
169 00 – Praha 6 Břevnov 
IČO: 266 86 503 
E-mail: info@moz-c.cz 
 

1.3 Etapa díla 

Projektu organizace dopravy v klidu na vymezené části území Statutárního města České Budějovice. 
Předkládaný projekt navazuje na předchozí etapy přípravy a zprovoznění parkovacích zón: 

• Analýza dopravy v klidu – etapa 1 – M.O.Z. Consult 06/2013  
• Studie dopravy v klidu P+R a P+G na území města České Budějovice - Mott MacDonald 

10/2013 
• Analýza dopravy v klidu – etapa 2 – M.O.Z. Consult 10/2013  
• Projekt organizace dopravy v klidu … – M.O.Z. Consult 7/2014 
• Aktualizace dopravy v klidu... – M.O.Z. Consult 7/2015 
• Projekt dopravního značení pro etapu 1 parkovací zóny – 5/2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Metodická a právní východiska 

  
2.1 Přehled použitých podkladů – analytické dokumenty a studie 

• ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU NA VYMEZENÉM ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC – 2/2000 
• ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC – 1/2003 
• ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU NA SÍDLIŠTÍCH MÁJ, ŠUMAVA A VLTAVA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÉ 

BUDĚJOVICE – 1/2003 
• GENEREL DOPRAVY V KLIDU NA ÚZEMÍ HISTORICKÉHO CENTRA MĚSTA ČESKÝCH BUDĚJOVIC – 

4/2003 
• ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU V ŠIRŠÍM ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE – 12/2006 
• STUDIE PROVEDITELNOSTI - PARKOVÁNÍ NA SÍDLIŠTI MÁJ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 4/2007 
• PROJEKT ORGANIZACE DOPRAVY V KLIDU ROZŠÍŘENÍ ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ NA ÚZEMÍ 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE – 12/2007 
• ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU v PZ A JEJÍM OKOLÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE – 5/2013 
• STUDIE DOPRAVY V KLIDU P+R A P+G NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE - MOTT MACDONALD 

10/2013 
• ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU ETAPA 2 – 10/2013 
• PROJEKT ORGANIZACE DOPRAVY V KLIDU NA VYMEZENÉ ČÁSTI ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA 

ČESKÉ BUDĚJOVICE – 7/2014 
• REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PROJEKTU ORGANIZACE DOPRAVY V KLIDU NA VYMEZENÉM ÚZEMÍ 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 7/2015 
• REALIZAČNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU ORGANIZACE DOPRAVY V KLIDU – 5/2017 

 
2.2 Projednávání projektu  

Předložený projekt organizace dopravy v klidu navazuje na projekty organizace dopravy v klidu 
7/2014 a jeho aktualizaci 7/2015. Na požadavek statutárního města České Budějovice je nově projekt 
organizace dopravy v klidu zpracována jako etapa 2 navazující na zprovozněnou rozšířenou parkovací 
zónu 2017. Při spouštění parkovacích zón doporučujeme zachovat tuto koncepci, nebo alespoň dodržet 
hranice v rámci navržených parkovacích oblastí.  

 
Projekt parkovacích zón byl konzultován na pracovních setkáních a výrobních výborech: 

o 20.6.2018   Pracovní setkání na Magistrátu města České Budějovice (MM ČB) 
o 9.8.2018   Pracovní setkání na Magistrátu města České Budějovice (MM ČB) 
o 10.9.2018   Pracovní setkání na Magistrátu města České Budějovice (MM ČB) 
o 16.10.2018 Veřejné projednávání - Magistrát města České Budějovice (MM ČB) 
o 23.10.2018 Veřejné projednávání -  SPŠS Resslova (MM ČB) 
o 30.10.2018  Pracovní setkání na Magistrátu města České Budějovice (MM ČB) –  

   Vyhodnocení připomínek 
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2.3 Legislativní předpoklady zavedení regulace dopravy v klidu (DvK) 

Pro zavádění regulačních prvků dopravy v klidu jsou platné zákonné předpisy. I když zákonné 
prostředí umožňuje vícero řešení, v praxi jediným osvědčeným regulativem je přímé provázání doby 
parkování s úhradou ceny za stání vozidla. Tento regulační model již více než 40 let uplatňují evropské 
města a v posledních 20 letech byl zaváděn i v České republice.  

Možnosti zřizování regulovaných parkovacích kapacit na místních komunikacích jsou stanoveny 
v rámci zák. č. 102/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Na 
základě tohoto zákona podle § 23 odst. 1 písmena a) a c) může obec v obecně závazné vyhlášce obce 
vymezit oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy: 

a) k stání silničního motorového vozidla v obci na dobu časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 
hodin. 

c) k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem 
podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené 
oblasti obce, nebo k stání motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu, 
nebo vlastní nemovitost ve vymezené oblasti obce. 

Ve smyslu bodu „a“ je možné zakládat regulované zóny pro celé uživatelské spektrum. 

Ve smyslu bodu „c“ je možné rezervovat parkovací kapacity pouze pro rezidenty a abonenty.  

V obecně závazné vyhlášce obce stanoví obec způsob placení sjednané ceny a způsob prokazování jejího 
zaplacení. 

Dále je v §23 podle: 

- odst. 2 stanoveno, že místní komunikace nebo jejich určené úseky stanovené ve smyslu odst. 1 
musí být označeny příslušnou dopravní značkou; 

- odst. 4 vydává obec vyhlášku koncipovanou ve smyslu odst. 1 v přenesené působnosti podle 
zvláštního právního předpisu. 

Dotyčnou problematiku je nutno vnímat v přibližně 4 rovinách: 

1. Výkon přenesené působnosti Statutárního města České Budějovice při parkovacích zón (PZ), kdy PZ je 
zřizována vydáním Nařízení obce 

2. Výkon přenesené působnosti města při definování pravidel fungování PZ – zde zejména způsob rozdělení 
PZ  
na jednotlivé druhy parkování, způsoby placení a prokazování zaplacení ceny sjednané v souladu 
s cenovými předpisy – koncepce zřizování a provozování PZ 

3. Výkon samostatné působnosti města na úseku příjmů a výdajů rozpočtu města 
4. Výkon státní správy na úseku stanovení místní úpravy a v působnosti stavebních úřadů 

 
2.4 Městské „právní“ normy 

Stávající parkovací zóna je vymezená na základě: 
 
Nařízení č. 4/2017, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s 
cenovými předpisy, ze dne 21.12.2017 

3 Podklady pro projekt parkovacích zón – Analýza DvK 2013 a 2018 

Situace v oblasti DvK na řešeném území byla předmětem analýz dopravy v klidu na vybraném 
území města České Budějovice, která probíhala na jaře 2013 – etapa 1 a podzim 2013 – etapa 2. 
Součástí analýz byly celoplošné dopravní průzkumy a vyhodnocení těchto dopravních průzkumů. Tento 
rok byly analýzy zaktualizovány. Bylo provedeno celoplošné dopravní sčítání a zaktualizován pasport 
parkovacích kapacit. Rovněž bylo upraveno zatřídění komunikací na základě dodaných podkladů od MM 
ČB.   
3.1 Celoplošné dopravní průzkumy 2013 

ZSJ - NÁZEV Kapacita 
2013* 

Odstavená 
OA 24 – 04 

hod 

Obsazenost  
24 – 04 h 

Parkující OA 
09 – 17 hod 

Obsazenost  
09 – 17 hod 

Brněnské předměstí 519 283 54,4% 525 101,1% 
Sídliště Na Pražské 1 419 1 524 107,4% 1 124 79,2% 
U Hřbitova 611 748 122,3% 651 106,5% 
U Novohradské 96 54 55,7% 108 112,5% 
U Požární zbrojnice 593 548 92,3% 578 97,4% 
Celkový součet 3 238 3 157 97,5% 2 986 92,2% 
*Kapacita 2013 obsahuje počet parkovacích stání na místních komunikacích a silnicích 
OA – osobní automobil 

 
3.2 Celoplošné dopravní průzkumy 2018 

ZSJ - NÁZEV 
Kapacita 

2018* 

Odstavená 
OA 24 – 04 

hod 

Obsazenost  
24 – 04 h 

Parkující OA 
09 – 17 hod 

Obsazenost  
09 – 17 hod 

Brněnské předměstí 518 420 81,1% 591 114,1% 
Sídliště Na Pražské 1 459 1 725 118,2% 1 239 84,9% 
U Hřbitova 782 920 117,6% 855 109,3% 
U Novohradské 81 46 56,8% 103 127,2% 
U Požární zbrojnice 583 625 107,2% 627 107,5% 

Celkový součet 3 423 3 736 109,1% 3 423 100,0% 
*Kapacita 2018 obsahuje počet parkovacích stání na místních komunikacích a silnicích 
OA – osobní automobil 

V nočních hodinách jsou zcela saturovány oblasti s vysokopodlažní panelovou zástavbou a původní 
činžovní zástavbou, kde mají komunikace omezenou šířku, a uliční prostor neumožňuje navýšení kapacit 
pro odstavování vozidel rezidentů. Na analyzovaných územích bylo zjištěno 3 423 PS na místních 
komunikacích. Bylo zde odstaveno v průměru 3 736 OA, což reprezentuje obsazenost 109,1 %. 

V denních hodinách je téměř celé území zcela saturováno. Území bezprostředně navazuje na 
parkovací zónu a je velmi ovlivněno přelivem vozidel z parkovací zóny. Současná celková kapacita 
hodnoceného území je 3 423 PS na MK, kterou využívá průměrně 3 423 OA, což reprezentuje obsazenost 
100,0 % místních komunikací. Volnější je pouze nejsevernější oblast Sídliště na Pražské, kde převažuje 
obytná zástavba.  

V porovnání s rokem 2013 došlo k úpravě kapacit na místních komunikacích po jednání s MMČB. 
Kapacita s ohledem na místní úpravy stoupla o cca 200 PS, ovšem počet vozidel v denním i nočním 
období se zvýšil o cca 500 – 600 OA. Celková obsazenost místních komunikací vzrostla o cca 8 %. 

 



4 Koncepce řešení parkovacích zón

� Návrh parkovacích zón vychází z
zóny a regulačních pravidel,

� Projekt parkovacích zón se neomezuje pouze na regulaci parkování, ale jedním ze základních principů 
je snaha dosáhnout vyrovnaných bilancí zejména pro rezidentní uživatele. Proto Projekt PZ obsahuje 
také doprovodná opatření, které obsahují:

� PZ jsou navrženy
ke zklidnění dopravy a současně umožnit efektivnější využití ploch komunikací (musí být 
zachována průjezdnost sběrných komunikací a koridorů pro MHD),

� Změnu zatřídění ploch do místních
 

� PZ je navržená k realizaci jako 2. etapa rozšíření a obsahuje dvě oddělené oblasti, které budou řešené 
samostatně: 

� Oblast na sever od Historického jádra navazující na parkovací zónu, ohraničená ulicemi 
Husova, Pražská, Strakonická a řekou Vlt

� Oblast na jih od Lannovy třídy navazující na parkovací zónu ohraničená ulicemi Lannova, 
Nádražní, Mánesova, Dukelská, Lidická 

 
� PZ bude členěná dle modifikovaného schématu:

� Lokality smíšeného parkování návštěvníků, by
� Lokality parkování pouze pro bydlící a podnikatelé s

návštěvníků 
� Lokality určené pro parkování speciálních skupin (MP, PČR, MM ČB, ZTP, zdrav., …)
� Parkovací stání osob se sníženou schopností pohybu (invali
� Obslužné zásobovací boxy
� Cenová politika PZ bude reflektovat atraktivitu jednotlivých území 

 
� PZ bude mít jednotné svislé a vodorovné dopravní značení pro jednotlivé uživatelské skupiny,

 
� PZ je doplněná o systém záchytného

o Jírovcova (2.etapa)
 
 

4.1 Návrh rozsahu PZ a základní cíle PZ

Parkovací zóna Cíl PZ

Oblast 1 - PZ 
Severozápad 

Eliminace přelivu vozidel z
parkování ve vazbě na historické jádro a zaměstnaneckého pa
z přilehlých komerčních a administrativních objektů 
souborů před zbytnou dopravou.

Oblast 2 - PZ 
Jihovýchod 

Eliminace přelivu vozidel z
parkování ve vazbě na historické jádro a zaměs
z přilehlých komerčních a administrativních objektů 
souborů před zbytnou dopravou.
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parkovacích zón 

Návrh parkovacích zón vychází z  analýz dopravy v klidu, které byly podkladem pro návrh rozsahu 
zóny a regulačních pravidel, 
rojekt parkovacích zón se neomezuje pouze na regulaci parkování, ale jedním ze základních principů 

je snaha dosáhnout vyrovnaných bilancí zejména pro rezidentní uživatele. Proto Projekt PZ obsahuje 
také doprovodná opatření, které obsahují: 

PZ jsou navrženy v souladu s ideou zón TEMPO 30, přičemž omezení rychlosti musí přispět 
ke zklidnění dopravy a současně umožnit efektivnější využití ploch komunikací (musí být 
zachována průjezdnost sběrných komunikací a koridorů pro MHD),
Změnu zatřídění ploch do místních komunikací, 

realizaci jako 2. etapa rozšíření a obsahuje dvě oddělené oblasti, které budou řešené 

Oblast na sever od Historického jádra navazující na parkovací zónu, ohraničená ulicemi 
Husova, Pražská, Strakonická a řekou Vltava – prioritní fáze 
Oblast na jih od Lannovy třídy navazující na parkovací zónu ohraničená ulicemi Lannova, 
Nádražní, Mánesova, Dukelská, Lidická – navazující fáze 

PZ bude členěná dle modifikovaného schématu: 
Lokality smíšeného parkování návštěvníků, bydlících a podnikatelů
Lokality parkování pouze pro bydlící a podnikatelé s možným regulovaným přístupem 

Lokality určené pro parkování speciálních skupin (MP, PČR, MM ČB, ZTP, zdrav., …)
Parkovací stání osob se sníženou schopností pohybu (invali
Obslužné zásobovací boxy 
Cenová politika PZ bude reflektovat atraktivitu jednotlivých území 

PZ bude mít jednotné svislé a vodorovné dopravní značení pro jednotlivé uživatelské skupiny,

PZ je doplněná o systém záchytného parkoviště P+G 
Jírovcova (2.etapa) 

Návrh rozsahu PZ a základní cíle PZ 

Cíl PZ 
Eliminace přelivu vozidel z parkovací zóny z jihu a východu, dlouhodobého 
parkování ve vazbě na historické jádro a zaměstnaneckého pa

přilehlých komerčních a administrativních objektů 
souborů před zbytnou dopravou. 
Eliminace přelivu vozidel z parkovací zóny z jihu a východu, dlouhodobého 
parkování ve vazbě na historické jádro a zaměs

přilehlých komerčních a administrativních objektů 
souborů před zbytnou dopravou. 
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klidu, které byly podkladem pro návrh rozsahu 

rojekt parkovacích zón se neomezuje pouze na regulaci parkování, ale jedním ze základních principů 
je snaha dosáhnout vyrovnaných bilancí zejména pro rezidentní uživatele. Proto Projekt PZ obsahuje 

ideou zón TEMPO 30, přičemž omezení rychlosti musí přispět 
ke zklidnění dopravy a současně umožnit efektivnější využití ploch komunikací (musí být 
zachována průjezdnost sběrných komunikací a koridorů pro MHD), 

realizaci jako 2. etapa rozšíření a obsahuje dvě oddělené oblasti, které budou řešené 

Oblast na sever od Historického jádra navazující na parkovací zónu, ohraničená ulicemi 
prioritní fáze  

Oblast na jih od Lannovy třídy navazující na parkovací zónu ohraničená ulicemi Lannova, 

dlících a podnikatelů 
možným regulovaným přístupem 

Lokality určené pro parkování speciálních skupin (MP, PČR, MM ČB, ZTP, zdrav., …) 
Parkovací stání osob se sníženou schopností pohybu (invalidních) bydlících v zóně i mimo ni 

Cenová politika PZ bude reflektovat atraktivitu jednotlivých území  

PZ bude mít jednotné svislé a vodorovné dopravní značení pro jednotlivé uživatelské skupiny, 

parkovací zóny z jihu a východu, dlouhodobého 
parkování ve vazbě na historické jádro a zaměstnaneckého parkování 

přilehlých komerčních a administrativních objektů – ochrana obytných 

parkovací zóny z jihu a východu, dlouhodobého 
parkování ve vazbě na historické jádro a zaměstnaneckého parkování 

přilehlých komerčních a administrativních objektů – ochrana obytných 
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5 Příprava území pro návrh projektu PZ 

Součástí návrhu dislokace jednotlivých parkovacích stání v zóně placeného stání jsou i prvky 
zklidňující dopravu. Návrhu projektu organizace dopravy v klidu formou PZ předchází přípravná fáze, 
jejímž cílem je mimo jiných zvýšení disponibilních parkovacích kapacit pro rezidentní uživatele. Tato fáze 
obsahuje: 

 
1. Návrh zklidňujících prvků: 

• Plošné zavádění zón Tempo 30 (při stavebních úpravách návrh šikan a zúžení profilu 
komunikací) 

• Zúžení profilu komunikací návrhem nových parkovacích stání na komunikacích, které to 
dle norem a předpisů umožňují 

 
2. Návrh dislokace jednotlivých parkovacích stání (viz. Technický návrh): 

• Navýšení parkovacích kapacit v deficitních oblastech 
 

3. Změna zatřídění ploch (eliminace výskytu ploch mimo režim PZ): 
• Zatřídění nezařazených ploch komunikací a parkovišť do místních komunikací 
• Změna zatřídění účelových komunikací na místní komunikace 

 
 

5.1 Návrh rozsahu oblastí zón Tempo 30 

Zpracovatel na základě místních šetření určil sběrné komunikace ať už místního nebo městského 
významu.  Dále byly zohledněny trasy linek MHD, které byly v rámci návrhu zón Tempo 30 respektovány, 
a komunikační síť MHD byla zařazena rovněž do sběrných komunikací. Po konzultaci s MM ČB byla tato 
síť sběrných komunikací a oblastí zón tempo 30 zafixována a byly prováděny další kroky. 

Realizace zón Tempo 30 přinese: 

• Zklidnění dopravy (tranzitní doprava bude více využívat sběrné komunikace s vyšší návrhovou 
rychlostí a bude se oblastem s nižší návrhovou rychlostí a zklidňujícími prvky vyhýbat) 

• Zvýšení bezpečnosti dopravy v místech se zvýšeným výskytem chodců  

• Zvýšení disponibilní kapacity (České Budějovice mají většinu disponibilní parkovací kapacity na 
komunikacích). Převládá podélné stání, které sahá až na hranice křižovatek. Při zavedení zón tempo 
30 se mění poměry stran rozhledových trojúhelníků a zvyšuje se disponibilní parkovací kapacita) 

• Zvýšení podílu zeleně při stavebních úpravách  

• Efektivnější využití celé šíře komunikace (možnost využití profilu pro jednosměrné komunikace o šířce 
jízdního pruhu 3,0 m a obousměrné komunikace s výhybnami o šířce jízdního pruhu 3,5 m)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Dopravní značení zón Tempo 30 

Základním prvkem bude vyznačení zóny dopravního omezení pomocí dopravního značení IZ8a,b se 
symbolem dopravního značení B 20a – nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod a B29 – zákaz stání. Tento 
prvek umožní použít metodiku pro navrhování zón TEMPO 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Technické řešení TEMPO 30 
Zóny Tempo 30 jsou navrhovány na většině komunikací zahrnutých do PZ. Samotná realizace 

těchto zón je podmíněna viditelným odlišením od jiných komunikací. Řidič na vjezdu do zóny Tempo 30 
musí být upozorněn na změnu režimu provozu. Vjezd do zóny Tempo 30 musí být opatřen SDZ IZ8a a na 
výjezdu ze zóny Tempo 30 IZ8b. Na vozovce jsou na vjezdech/výjezdech zpomalovací prvky, které donutí 
řidiče snížit rychlost z 50 km/h na 30 km/h. Realizaci těchto prvků vzhledem k finanční náročnosti 
navrhuje zpracovatel v několika etapách: 

 
1. Etapa 1: Osazení všech vjezdů a výjezdů zón Tempo 30 resp. obytných zón SDZ IZ8a,b. Vjezdy 

a výjezdy těchto zón viditelně označit VDZ. Zrušit SDZ upravující přednost uvnitř zón. Osazení 
montovaných zpomalovacích prvků v místech, kde je nutné upozornit řidiče na vjezd/výjezd do 
zóny TEMPO 30 nebo v místech s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu. 
 

2. Etapa 2: Postupné nahrazování montovaných zpomalovacích prvků stavebními úpravami. 
 

3. Etapa 3: Přesunutí montovaných zpomalovacích prvků mimo parkovací zóny.  
 
Celkový počet zpomalovacích prvků (zpomalovacích polštářů) PZ dosahuje počtu cca 45 ks pokud 

uvažujeme o osazení všech vjezdů, výjezdů a problematických míst uvnitř zóny. Celkový počet nově 
osazených svislých dopravních značek IZ8a,b je cca 45 ks.  

 
 
 
 
 
 
 

SYMBOL B29 

SYMBOL B20a „30“  

ZÁKLADNÍ DZ IZ8a  
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5.1.3 Rozsah zón TEMPO 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zóny TEMPO 30 nebudou pokrývat sběrné komunikace a komunikace s provozem MHD. V oblasti 1 
se jedná o komunikace Plzeňská, Jiráskovo nábřeží, Husova třída, Pražská třída, Strakonická a ulice U 
Trojice.  

V Oblasti 2 jsou 2 zóny TEMPO 30 pokrývající ulice Prokišova, Alešova, U Tří lvů, Vrchlického 
nábřeží a Dukelskou. Ostatní ulice jsou sběrné, s provozem MHD nebo se jedná o samostatné uliční 
úseky. 

 

5.2 Technologie zóny Tempo 30 a obytné zóny – prvky pro zklidňování dopravy 

Zóny Tempo 30 jsou navrhovány na většině komunikací zahrnutých do PZ. Samotná realizace 
těchto zón je podmíněna viditelným odlišením vjezdů do zón od okolních komunikací. Řidič na vjezdu do 
zóny Tempo 30 musí být upozorněn na změnu režimu. Vjezd do zóny Tempo 30 musí být opatřen SDZ 
IZ8a a na výjezdu ze zóny Tempo 30 IZ8b. Dalšími doplňujícími prvky je vodorovné dopravní značení 
v podobě symbolů nebo zpomalovací prvky. 
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5.2.1 Metodika umístění zpomalovacích prvků v parkovací zóně ČB 
 

a) Vjezd z/do zóny dopravního omezení bude ve všech případech značen vodorovným dopravním 
značením „Zóna 30“ a svislým dopravním značením IZ8a/b . V případech, kdy zóna začíná 
v přímém úseku, nikoliv za křižovatkou s předností P2/P4 bude vodorovné a svislé dopravní 
značeno doplněno o zpomalovací prvky.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Komunikace uvnitř zóny je nyní označena jako hlavní P2/P4 a je typu T s přímým směrem hlavní 
komunikace, nebo typu X – řešeno pomocí zpomalovacích polštářů. Tyto zpomalovací polštáře 
mohou být po 6 měsících odstraněny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Komunikace uvnitř zóny je označena jako hlavní P2/P4 a je typu T nebo X, ale hlavní komunikace 
není přímého směru  – řešeno pomocí VDZ V5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) komunikace uvnitř zóny je označena jako hlavní P2/P4 ale je v zatáčce nebo oblouku, který 
neumožňuje rychlost vyšší jak 30 km/h – řešeno pomocí VDZ V5 

 

e) Výjezdy z parkovišť budou řešeny osazením SDZ P4. 
 

f) Zvýšení bezpečnosti u školy – pomocí polštářů. 



Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části území Statutárního města České Budějovice 
Etapa díla: Souhrnná zpráva  

Září – listopad 2018 

M.O.Z. Consult s.r.o., Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 - Břevnov, tel.: +420 222 742 621 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 87299 

 e-mail: info@moz-c.cz, www.moz-c.cz           Strana číslo 8 

                           

5.3 Změny organizace dopravy 

V rámci navržené PZ byly posuzovány jednotlivé uliční úseky a bylo navrženo efektivnější využívání 
celé šířky komunikace. Prvním krokem efektivnějšího využívání komunikací bylo navržení PS v rámci 
stávajícího dopravního režimu s co možná největší parkovací kapacitou. V deficitních oblastech bylo 
navrženo v rámci zón TEMPO 30 využití tzv. obousměrných jednopruhových komunikací. Úseky o min. 
průjezdním profilu 3,0m, které mají po určitých vzdálenostech max. 75m navržené výhybny, nutné pro 
vyhnutí protijedoucích vozidel. 

V druhém kroku bylo při projednávání s MMČB rozhodnuto o uličních úsecích, kde vzniknou 
obousměrné jednopruhové komunikace a které komunikace bude vhodnější zjednosměrnit. V některých 
případech byl ponechán stávající stav. 

Největší koncentrace zjednosměrněných úseků je v oblastech s hustou obytnou zástavbou a ve 
vilových čtvrtích, kde převažují 6m komunikace a v obousměrném provozu by nebylo možné vyznačit 
žádnou parkovací kapacitu. Celkem je navrženo 14 úseků ke zjednosměrnění. Návrh změn organizace 
dopravy je zapracován v samostatné grafické příloze spolu s organizací dopravy v klidu.  

 

5.4 Nová výchozí parkovací kapacita pro návrh PZ 

Projekt zóny placeného stání může reálně pracovat pouze s parkovací kapacitou na místních 
komunikacích, tj. celkem 3 578 parkovacích stání zařazených do etapy 2. Z těchto stání tvoří část 
vyhrazená stání pro ZTP (sdružená a na SPZ), vyhrazená stání pro firmy nebo soukromé osoby, stání 
veřejného zájmu a zásobovací místa. Oblast 1 tj. severní část od historického jádra pokrývá 2 889 PS a 
oblast 2 na jih od Lannovy třídy pokrývá 689 PS. 
Projekt organizace dopravy v klidu bude muset v některých případech respektovat stávající organizaci 
DvK – zejména vyhrazená stání pro ZTP a vyhrazená stání ve veřejném zájmu. Z dalších tabulek a bilancí 
jsou vyloučeny soukromé plochy (jedná se o stání vyhrazená pro firmy a volně přístupné parkovací plochy 
na pozemcích, které nepatří městu avšak přiléhající k místním komunikacím) 

 

PZ Etapa 2 
PS zařazená 

do PZ ZTP SDR ZTP SPZ 
Firemní 

PS § 25 VZ Zás. boxy 
Celkem 

PS 
Oblast 1 2 650 37 97 48 17 40 2 889 
Oblast 2 636 9 7 11 11 15 689 
Celkem 3 286 46 104 59 28 55 3 578 

Kde: 
PS zařazená do PZ Parkovací stání, která budou regulována formou PZ – pouze místní komunikace 
ZTP SDR  Parkovací stání vyhrazená pro vozidla označená symbolem O 1 – sdružená  
ZTP SPZ Parkovací stání vyhrazená pro vozidla označená symbolem O 1 –  na SPZ (státní 

poznávací značku) 
Firemní  Vyhrazená stání pro firmy, soukromé osoby a jiné subjekty 
§ 25 VZ  Parkovací stání vyhrazená ve veřejném zájmu (MM ČB, MP, PČR, …) 
Zás. Boxy  Vyznačené zásobovací boxy 
Celkem PS  Celková parkovací kapacita na místních komunikacích 
 
 
 

6 Návrh parkovacích zón (PZ) – uživatelé – režimy regulace 

 
6.1 Uživatelská struktura PZ 

Uživatelská struktura v PZ je členěna na standardní kategorie, specifické kategorie a zásobování a služby. 
 

6.1.1 Standardní kategorie 
a) rezidenti - v rámci této kategorie jsou parkovací oprávnění vydávány pouze pro silniční motorová 

vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti obce; 

b) abonenti - v rámci této kategorie jsou parkovací oprávnění vydávány pouze pro silniční motorová 
vozidla provozovaná za účelem podnikání právnickou nebo fyzickou osobou, která má sídlo nebo 
provozovnu ve vymezené oblasti obce; 

c) vlastníci nemovitostí – fyzické osoby vlastnící nemovitost ve vymezené oblasti obce; 

d) návštěvníci - ostatní uživatelé (kromě specifické kategorie); 

 

6.1.2 Specifické kategorie 
Do specifické kategorie jsou pro účely projektu a v souladu se stávajícími PZ začleněny PS:  
o Městské policie; 
o Policie České republiky; 
o Magistrátu města; 
o Ozbrojených složek; 
o Zdravotnictví; 
o Zdravotně tělesně postižených řidičů (ZTP a ZTP/P) bydlících v zóně; 
o Zdravotně tělesně postižených řidičů (ZTP a ZTP/P) návštěvníků, tj. nebydlících v zóně; 
o Záchranné služby; 
o Stanoviště taxi. 

 
6.1.3 Zásobování a služby 

Zásobování a služby je kategorie zabezpečující uvedené činnosti na území PZ v závislosti na 
funkčním využití dislokovaných objektů (komerční objekty, veřejně přístupné objekty, bytové domy, 
apod.). Na lepší zásobovací procesy rovnoměrně napříč celým řešeným územím má vliv i zvolený režim 
parkování v daných oblastech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Režimy parkování v 

6.2.1 Návštěvnický režim
 

Navrhované 
řešení 

V nové konstrukci
úseky pouze pro krátkodobé parkování návštěvníků
(oranžová zóna
doby parkovat pouze po zaplacení ceny do parkovacího 
automatu, či pomocí mobilní aplikace. Časo
navrženo na max. 2
Současně bude návštěvnické parkování směřováno do úseků 
smíšeného parkování rezidentů, abonentů a návštěvníků
(zelená zóna
platby (virtuální parkovací hodiny).
Mimo provozní dobu (v základu po
bezplatné a bez časového omezení.
Regulace dopravy v
tarifních nástrojů, případně omezením maximální doby stání, 
případně úpravou provozní doby daného úseku.

 
6.2.2 Rezidentní a abonentní

 

Navrhované 
řešení 

V nové konstrukci 
rezidentů a abonentů obdobné jako ve stávající 
zachovány úseky 
abonenty (modrá zóna
volbě provozní doby, tak aby regulace byla směřována 
zejména do průběhu běžného pracovního dne.
V modré zóně bude také přípustné regulované parkování 
návštěvníků. Podmínkou pro jejich parkování je uskuteč
platby za parkování prostřednictvím virtuálních parkovacích 
hodin. 
Je navržen nový koncept smíšených úseků 
parkování rezidentů, abonentů a návštěvníků 
zóna), ve kterých mohou rezidenti a abonenti parkovat se 
svým parkovací
do parkovacího automatu nebo virtuálních parkovacích hodin 
a mimo provozní dobu 
parkování bezplatné a bez časového omezení.
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parkování v PZ 

režim – není realizován v této etapě 

konstrukci PZ zůstanou zachovány návštěvnické 
úseky pouze pro krátkodobé parkování návštěvníků 
oranžová zóna), kde budou moci návštěvníci v rámci provozní 

doby parkovat pouze po zaplacení ceny do parkovacího 
matu, či pomocí mobilní aplikace. Časové omezení je 

navrženo na max. 2 hod parkování. 
Současně bude návštěvnické parkování směřováno do úseků 
smíšeného parkování rezidentů, abonentů a návštěvníků

zóna) s parkovacími automaty nebo s možností mobiln
platby (virtuální parkovací hodiny). 
Mimo provozní dobu (v základu po-pá 8-20 hod) bude parkování 
bezplatné a bez časového omezení. 
Regulace dopravy v klidu bude realizována hlavně pomocí 
tarifních nástrojů, případně omezením maximální doby stání, 

dně úpravou provozní doby daného úseku. 

Rezidentní a abonentní režim 

konstrukci PZ budou možnosti pro parkování 
rezidentů a abonentů obdobné jako ve stávající PZ. Zůstávají 
zachovány úseky vyhrazeného stání pro rezidenty a 

modrá zóna), bude umožněna větší volnost při 
volbě provozní doby, tak aby regulace byla směřována 
zejména do průběhu běžného pracovního dne. 

modré zóně bude také přípustné regulované parkování 
návštěvníků. Podmínkou pro jejich parkování je uskutečnění 
platby za parkování prostřednictvím virtuálních parkovacích 

navržen nový koncept smíšených úseků - smíšené 
parkování rezidentů, abonentů a návštěvníků (zelená 

), ve kterých mohou rezidenti a abonenti parkovat se 
parkovacím oprávněním bez omezení, návštěvníci platí 

do parkovacího automatu nebo virtuálních parkovacích hodin 
a mimo provozní dobu (v základu po-pá 8-20 hod) bude 
parkování bezplatné a bez časového omezení. 
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rámci provozní 

smíšeného parkování rezidentů, abonentů a návštěvníků 
parkovacími automaty nebo s možností mobilní 

hod) bude parkování 

6.2.3

Navrhované 
řešení

6.2.4

Navrhované 
řešení
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6.2.3 Smíšený režim 
 

Navrhované 
řešení 

V nové konstrukci PZ se pracuje s novým pojetím 
smíšeného parkování rezidentů, abonentů a 
návštěvníků (zelená zóna).  
Navrhujeme, aby se smíšené úseky preze
návštěvnické úseky tak, aby motoristé věděli, že mohou 
v úseku parkovat. Současně je však jednoznačně 
stanoveno, že se jedná o placené stání. Regulace 
návštěvníků je realizována tarifními nástroji, případně 
omezením max. doby stání (max. 24 hod).
Pro rezidenty a abonenty platí princip „neobtěžování“. 
Pokud má rezident nebo abonent platn
oprávnění pro dané území PZ, může zde parkovat bez 
omezení. Parkovací oprávnění zde nahrazuje doklad o 
zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy.
Ve smíšených úsecích budou instalovány parkovací 
automaty a bude umožněná platba pomocí mobilní 
aplikace. 
V úsecích s požadavkem na zvýšenou ochranu rezidentů 
bude prodlužována provozní doba – např. PO
hodin. 

 
6.2.4 Parkování návštěvníků v rezidentních lokalitách

 

Navrhované 
řešení 

V nové konstrukci PZ budou rezidentní úseky
řešeny obdobně jako nyní.  
Pro „oprávněné“ regulované návštěvnické parkování 
budou sloužit mobilní aplikace pro úhradu 
parkovného – virtuální parkovací hodiny
smíšeným úsekům je přístup návštěvníků do modrých 
úseků více omezován, a tudíž jsou omezené i možnosti 
úhrady parkovného.  Dalším regulačním prvkem bude 
cena parkovného v modrých zónách, která bude 
stanovena v maximální sazbě příslušného cenového 
pásma a bude principielně dražší než na okolních 
návštěvnických a smíšených úsecích. 

 
 
Stávající vyhrazená stání – komerční režim – 
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novým pojetím 
smíšeného parkování rezidentů, abonentů a 

, aby se smíšené úseky prezentovaly jako 
tak, aby motoristé věděli, že mohou 

úseku parkovat. Současně je však jednoznačně 
že se jedná o placené stání. Regulace 

návštěvníků je realizována tarifními nástroji, případně 
omezením max. doby stání (max. 24 hod). 
Pro rezidenty a abonenty platí princip „neobtěžování“. 
Pokud má rezident nebo abonent platné parkovací 

, může zde parkovat bez 
zde nahrazuje doklad o 

cenovými předpisy. 
Ve smíšených úsecích budou instalovány parkovací 
automaty a bude umožněná platba pomocí mobilní 

požadavkem na zvýšenou ochranu rezidentů 
např. PO-PÁ 08 – 22 

rezidentních lokalitách 

rezidentní úseky (modré) 

Pro „oprávněné“ regulované návštěvnické parkování 
mobilní aplikace pro úhradu 

virtuální parkovací hodiny. Oproti 
smíšeným úsekům je přístup návštěvníků do modrých 

omezován, a tudíž jsou omezené i možnosti 
Dalším regulačním prvkem bude 

modrých zónách, která bude 
maximální sazbě příslušného cenového 

pásma a bude principielně dražší než na okolních 
 

 jsou projektem zachována, nebudou povolována nová.
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jsou projektem zachována, nebudou povolována nová. 



6.2.5 Specifické kategorie
 

Invalidé Zůstává zachován stav, tj:
Pro potřeby invalidů jsou v
stání pro invalidy. Tato parkovací stání jsou rozmístěná na 
celém území PZ
očekávat zvýšený výskyt invalidních spoluobčanů. Tato 
parkovací stání vždy přerušují režim daného úseku a jsou 
bezplatná. 
„Invalidé“ také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání před
bydlištěm. Tato je
v režimu §25 zákona 13/1997 a jsou osvobozená od placení místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství.
ponechána ve stá
Lze doporučit, aby se zvláštní užívání 
vždy na dobu určitou 
konkrétní vozidlo.

TAXI  
 
 
Zůstává zachován stav, 
Pro vozidla taxi jsou v
(stanoviště TAXI), a to 
stanoví pravidla (administrativní, cenová, smluvní,..) pro 
právo užívání těchto stání příslušnou službou TAXI. 

 
 
 
 
 
 

Veřejný 
zájem 

Zůstává zachován stav, tj:
Do segmentu veřejného zájmu jsou zařazeny potřeby parkování 
vozidel tzv. „neziskového“ sektoru.
Pro vybrané organizace vyhrazována parkovací stání podle § 25 
zákona č. 13/1997 Sb. Vyhrazené parkovací stání jsou vždy 
vyznačená dopravním zna
30/2001 a v souladu s
od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství.
Ve veřejném zájmu jsou vyhrazována parkovací stání pro: potřeby 
Magistrátu města České Bud
zdravotnická zařízení apod.
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Specifické kategorie 

Zůstává zachován stav, tj: 
Pro potřeby invalidů jsou v PZ vyhrazována „sdružená“ 
stání pro invalidy. Tato parkovací stání jsou rozmístěná na 

PZ se zvláštním zřetelem na místa, kde lze 
očekávat zvýšený výskyt invalidních spoluobčanů. Tato 
parkovací stání vždy přerušují režim daného úseku a jsou 

„Invalidé“ také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání před
to jednotlivá parkovací stání jsou vždy vyhrazována pro konkrétní vozidlo 

režimu §25 zákona 13/1997 a jsou osvobozená od placení místního poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Stávající vyhrazená stání pro ZTP na registrační značku jsou 

ve stávajícím rozsahu.  
Lze doporučit, aby se zvláštní užívání – vyhrazování parkovacích stání pro „invalidy“ omezilo 
vždy na dobu určitou – optimálně na 2 roky – toto se týká parkovacích stání vyhrazených pro 
konkrétní vozidlo. 

Zůstává zachován stav, tj.:  
Pro vozidla taxi jsou v rámci PZ vyhrazena stání 
(stanoviště TAXI), a to formou vyhrazeného stání. MM ČB 
stanoví pravidla (administrativní, cenová, smluvní,..) pro 
právo užívání těchto stání příslušnou službou TAXI.  

hován stav, tj: 
Do segmentu veřejného zájmu jsou zařazeny potřeby parkování 
vozidel tzv. „neziskového“ sektoru.  
ro vybrané organizace vyhrazována parkovací stání podle § 25 

zákona č. 13/1997 Sb. Vyhrazené parkovací stání jsou vždy 
vyznačená dopravním značením podle požadavků vyhl. MD ČR č. 

souladu s TP 65. Současně jsou tato stání osvobozená 
od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Ve veřejném zájmu jsou vyhrazována parkovací stání pro: potřeby 

města České Budějovice, PČR, městské policie, úřady
zdravotnická zařízení apod. 
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„Invalidé“ také mohou požádat o zřízení vyhrazeného parkovacího stání před svým 
dnotlivá parkovací stání jsou vždy vyhrazována pro konkrétní vozidlo 

režimu §25 zákona 13/1997 a jsou osvobozená od placení místního poplatku za užívání 
Stávající vyhrazená stání pro ZTP na registrační značku jsou 

vyhrazování parkovacích stání pro „invalidy“ omezilo 
toto se týká parkovacích stání vyhrazených pro 

Do segmentu veřejného zájmu jsou zařazeny potřeby parkování 

ro vybrané organizace vyhrazována parkovací stání podle § 25 

čením podle požadavků vyhl. MD ČR č. 
TP 65. Současně jsou tato stání osvobozená 

 
Ve veřejném zájmu jsou vyhrazována parkovací stání pro: potřeby 

R, městské policie, úřady, 

6.2.6
Navrhované 
řešení

6.2.7
Navrhované 
řešení

6.2.8
Pro zásobování a služby jsou k

V rámci rozšíření PZ jsou
boxy u školních zařízení a v
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6.2.6 Zásobování 
Navrhované 
řešení 

Navrhujeme změnit systém dopravního značení ze stávajícího SDZ  
B28 na IP12 – parkoviště reservé. Na jedné straně se zdůrazní 
odlišnost od běžných rezidentních, návštěvnických a smíšených úseků. 
Na straně druhé, se tím zlepší podmínky pro výkon kontroly 
v zásobovacích boxech.  
Druhou změnou je omezení časové platnosti SDZ pouze na pracovní 
dny od 8 do 20 hodin. Ve večerních a nočních 
víkendech se stanou tyto parkovací stání volně přístupnými.
Zásobování může být také realizováno v
návštěvnických zónách za předpokladu dodržení zákonné lhůty 3 
minuty, nebo úhrady parkovného.   
Podle § 25, odst. 1) písm. o) zákona 
stát na vyhrazeném parkovišti, nesmí se překročit doba 3 minuty a 
nesmí být omezen ten, pro koho je parkoviště vyhrazeno. 
výklad je uplatňován i pro stání v návštěvnických lokalitách, byť jsou 
označené jinou dopravní značkou. 

 
 

6.2.7 Dopravní obsluha MŠ a ZŠ 
Navrhované 
řešení 

Dopravní obsluhu mateřských a základních škol
sjednotit do jednoho systému SDZ. Naopak střední a vysoké školy 
doporučujeme ze systému vyhrazených stání vyřadit.  Vyhrazená 
stání pro MŠ a ZŠ budou značena SDZ IP12 
Vyhrazené stání pro obsluhu MŠ a ZŠ bude pouze v
od 07 – 09 h pro návoz dětí a žáků a v
odvoz dětí a žáků ze škol. Doba pro naložení a respektive vyložení 
dítěte/žáka bude omezena na 15 minut. V
bude parkovací stání vyhrazeno pro vozidla s
oprávněním. 

 
6.2.8 Zásobování a služby 
Pro zásobování a služby jsou k dispozici následující možnosti:

• Využití zásobovacích boxů – viz.
celkem 87 PS pro zásobování včetně dopravní obsluhy MŠ a ZŠ

• Využití abonentních karet (pokud je splněná podmínka sídla či provozovny)

• Běžné placené stání 

• Virtuální parkovací hodiny 

• Využití doby bezplatného parkování

rámci rozšíření PZ jsou zásobovací boxy pro konkrétní firmy 
boxy u školních zařízení a v okolí veřejného zájmu napříč celým územím nově zaváděné 
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Navrhujeme změnit systém dopravního značení ze stávajícího SDZ  
parkoviště reservé. Na jedné straně se zdůrazní 

h, návštěvnických a smíšených úseků. 
Na straně druhé, se tím zlepší podmínky pro výkon kontroly 

Druhou změnou je omezení časové platnosti SDZ pouze na pracovní 
dny od 8 do 20 hodin. Ve večerních a nočních hodinách, stejně jako o 

endech se stanou tyto parkovací stání volně přístupnými. 
Zásobování může být také realizováno v rezidentních, smíšených či 
návštěvnických zónách za předpokladu dodržení zákonné lhůty 3 

č. 361/2000 Sb. lze zastavit, či 
stát na vyhrazeném parkovišti, nesmí se překročit doba 3 minuty a 
nesmí být omezen ten, pro koho je parkoviště vyhrazeno. Tento 

návštěvnických lokalitách, byť jsou 

Dopravní obsluhu mateřských a základních škol, doporučujeme 
sjednotit do jednoho systému SDZ. Naopak střední a vysoké školy 
doporučujeme ze systému vyhrazených stání vyřadit.  Vyhrazená 

ZŠ budou značena SDZ IP12 – parkoviště reservé. 
Vyhrazené stání pro obsluhu MŠ a ZŠ bude pouze v pracovní dny 

09 h pro návoz dětí a žáků a v době od 12 – 15 h pro 
odvoz dětí a žáků ze škol. Doba pro naložení a respektive vyložení 

omezena na 15 minut. V ostatní hodiny a dny 
bude parkovací stání vyhrazeno pro vozidla s platným parkovacím 

dispozici následující možnosti: 

viz. 6.2 6 (Projektem organizace dopravy v klidu je 
včetně dopravní obsluhy MŠ a ZŠ.) 

Využití abonentních karet (pokud je splněná podmínka sídla či provozovny) 

Využití doby bezplatného parkování 

zásobovací boxy pro konkrétní firmy zachovány. Nově jsou navrženy 
okolí veřejného zájmu napříč celým územím nově zaváděné PZ. 
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rganizace dopravy v klidu je navrženo 

. Nově jsou navrženy obslužné 
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6.2.9 Omezení přístupu na vybrané účelové komunikace 
 

V řešeném území se vyskytují plochy a komunikace, které nesplňují podmínky pro zatřídění do 
místních komunikací a musí být řešeny samostatně. Soukromé komunikace budou ponechány ve stávajícím 
stavu a záleží na případném jednání města se soukromými subjekty o jiném využití těchto ploch. Plochy 
(účelové komunikace, vnitrobloky), které patří městu, je třeba řešit mimo režim parkovací zóny. Plochy, 
které nesplňují podmínky pro zařazení do kategorie místní komunikace, budou hodnoceny zvlášť a 
v některých případech zatříděny do účelových komunikací. Posléze budou vjezdy osazeny dopravním 
značením B 1 a E 13 s textem „MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM MMČB.“Posléze bude Magistrát města 
vydávat „povolenky“ k vjezdu do těchto lokalit.  

Stanovení místní úpravy se bude řídit ustanovením § 77, odst. 2) zákona č. 361/2000 sb. o 
provozu na pozemních komunikacích. Místní úpravu stanoví Město České Budějovice zastoupené Odborem 
správy veřejného statku. V pravidlech pro vydávání „povolenek“ může město stanovit taxativní rozsah míst 
trvalého pobytu pro nárok na získání „povolenky“. 

 
6.3 Plošné vymezení na parkovací oblasti – Etapa 2: 

• Fáze 1 - Oblast 1 (C, D) – ohraničená ulicemi Husova, Pražská, Strakonická a řeka Vltava 
• Fáze 2 - Oblast 2 (G) – ohraničená ulicemi Nádražní, Mánesova, Dukelská, Lidická, Lannova 

 
6.3.1 Plošné vymezení na tarifní oblasti: 

 
� Tarif 1 – Historické jádro – Oblast A 
� Tarif 2 – Oblast C, D, E 
� Tarif 3 – Oblast G 

 
6.3.2 Parkovací a tarifní oblasti v PZ 

  
Parkovací zóny obsahují různá tarifní pásma a oblasti. Rozdělení do parkovacích a tarifní oblastí 

musí vycházet ze stávajícího členění města a přirozených bariér jako jsou parky, víceproudé komunikace, 
řeky, železnice, a další přirozené bariéry. Tarifní pásma tvoří prstence okolo historického jádra 

 
6.3.3 Návrh průnikových oblastí sousedících sektorů 

 
Průniková území v severní části od Historického jádra jsou řešeny v horizontálním směru spojením 

oblastí a vytvoření jedné velké oblasti (C a G). Ve vertikálním směru jsou přirozené bariéry a vzdálenosti 
mezi jednotlivými oblastmi poměrně velké a průnikové oblasti nebyly vytvořeny. Jižní část nenavazuje na 
další oblast a pouze rozšiřuje stávající oblast D a průniky, zde rovněž nebyly vytvořeny. 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.4 Grafické členění PZ do tarifních pásem a oblastí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIF 1 

TARIF 2 

TARIF 3 

TARIF 2 
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6.4 Návrh principů dopravního značení pro jednotlivé typy organizace dopravy v klidu  

6.4.1 Lokality rezidentního a abonentního parkování  
 

Za křižovatkou ve směru jízdy na začátku vyhrazeného úseku MK bude umístěna sestava svislého 
dopravního značení obsahující: 

• IP12 s vyznačením způsobu stání  
• E13, v niž bude uveden text „PO – PÁ; 08 – 20 h; S PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM“ a 

dále text „OBLAST X“, kde X je písmenný kód odpovídající příslušné parkovací oblasti  
• V okamžiku implementace placení virtuálními parkovacími hodinami bude sestava doplněná  

o dodatkovou tabulku E13 se symbolem mobilního telefonu, informaci o tarifní zóně a QR 
kódem. 

Dopravní značení bude podle konkrétní situace doplněno o vyznačení úseku platnosti pomocí E 8a až E 
8e.  
Vodorovné DZ bude vyznačeno modrým pruhem V 10g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.2 Lokality návštěvnického krátkodobého parkování – nejsou realizovány v této etapě 
 

Za křižovatkou ve směru jízdy na začátku vyhrazeného úseku MK bude umístěna sestava svislého 
dopravního značení obsahující: 

• IP13c s vyznačením způsobu stání  
• E13, v niž bude uveden text „PO – PÁ; 08 – 20 h; MAX 2h“  
• V okamžiku implementace placení virtuálními parkovacími hodinami bude sestava doplněná  

o dodatkovou tabulku E13 se symbolem mobilního telefonu, informaci o tarifní zóně a QR 
kódem. 

Dopravní značení bude podle konkrétní situace doplněno o vyznačení úseku platnosti pomocí E 8a až E 
8e.  
Vodorovné dopravní značení budou vymezeno kombinací vodících čar a parkovacího pruhu V4 a V 10d.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSTOR PRO VYZNAČENÍ 
ZPŮSOBU STÁNÍ 

(KOLMÉ, ČÁSTEČNĚ NA 
CHODNÍKU, ZCELA NA 

CHODNÍKU, …) 

ZÁKLADNÍ ZNAČKA  
IP 12 

PROSTOR PRO VYZNAČENÍ 
ZPŮSOBU STÁNÍ 

(KOLMÉ, ČÁSTEČNĚ NA 
CHODNÍKU, ZCELA NA 

CHODNÍKU, …) 

ZÁKLADNÍ ZNAČKA  
IP 13c 

DODATKOVÁ TABULKA  
E 13 (50x50 cm) 

ÚDAJ O PROVOZNÍ DOBĚ JE 
VARIABILNÍ PODLE 

KONKRÉTNÍ SITUACE STEJNĚ 
JAKO OMETZENÍ DOBY STÁNÍ 

DODATKOVÁ TABULKA  
E 13 (50x50 cm) 

ÚDAJ O PROVOZNÍ DOBĚ A 
PARKOVACÍ OBLASTI  

ÚDAJ O PROVOZNÍ DOBĚ JE 
VARIABILNÍ 

V PŘÍPADĚ PRŮNIKOVÝCH 
ÚZEMÍ MÁ SPODNÍ ŘÁDEK 

TVAR: 
„OBLAST X a Y“ 

DODATKOVÁ TABULKA  
E 13 15X50 CM 

INFORMACE PRO PLATBU 
MOBILNÍM TELEFONEM.  

 

DODATKOVÁ TABULKA  
E 13 15X50 CM 

INFORMACE PRO PLATBU 
MOBILNÍM TELEFONEM.  

 



6.4.3 Lokality smíšeného parkování 
 

Za křižovatkou ve směru jízdy na začátku vyhrazeného úseku MK bude umístěna sestava svislého dopravního 
značení obsahující: 

• IP13c s vyznačením způsobu stání 
• E13, v niž bude uveden text 

dále text „OBLAST X“, kde X je písmenný kód odpovídající příslušné parkovací oblasti 
• V okamžiku implementace placení virtuálními parkovacími hodinami bude sestava doplněná 

o dodatkovou tabulku E13 se symbolem mobilního telefonu, informaci o tar
kódem. 

Dopravní značení bude podle konkrétní situace doplněno o vyznačení úseku platnosti pomocí E 8a až E 8e. 
Vodorovné dopravní značení budou vymezeno kombinací vodících čar a parkovacího pruhu V4 a V 10d. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁKLADNÍ ZNAČKA 
IP 13c 

DODATKOVÁ TABULKA 
E 13 15X50 CM

INFORMACE PRO PLATBU 
MOBILNÍM TELEFONEM. 
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šeného parkování  

křižovatkou ve směru jízdy na začátku vyhrazeného úseku MK bude umístěna sestava svislého dopravního 

s vyznačením způsobu stání  
niž bude uveden text „PO – PÁ; 08 – 20 h; NEBO S PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁ

dále text „OBLAST X“, kde X je písmenný kód odpovídající příslušné parkovací oblasti 
okamžiku implementace placení virtuálními parkovacími hodinami bude sestava doplněná 

o dodatkovou tabulku E13 se symbolem mobilního telefonu, informaci o tar

Dopravní značení bude podle konkrétní situace doplněno o vyznačení úseku platnosti pomocí E 8a až E 8e. 
Vodorovné dopravní značení budou vymezeno kombinací vodících čar a parkovacího pruhu V4 a V 10d. 

ZÁKLADNÍ ZNAČKA  

DODATKOVÁ TABULKA  
E 13 15X50 CM 

INFORMACE PRO PLATBU 
MOBILNÍM TELEFONEM.  
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křižovatkou ve směru jízdy na začátku vyhrazeného úseku MK bude umístěna sestava svislého dopravního 

PLATNÝM PARKOVACÍM OPRÁVNĚNÍM“ a 
dále text „OBLAST X“, kde X je písmenný kód odpovídající příslušné parkovací oblasti  

okamžiku implementace placení virtuálními parkovacími hodinami bude sestava doplněná  
o dodatkovou tabulku E13 se symbolem mobilního telefonu, informaci o tarifní zóně a QR 

Dopravní značení bude podle konkrétní situace doplněno o vyznačení úseku platnosti pomocí E 8a až E 8e.  
Vodorovné dopravní značení budou vymezeno kombinací vodících čar a parkovacího pruhu V4 a V 10d.  

6.4.4

a)

b)

6.4.5

PROSTOR PRO VYZNAČENÍ 
ZPŮSOBU STÁNÍ 

(KOLMÉ, ČÁSTEČNĚ NA 
CHODNÍKU, ZCELA NA 

CHODNÍKU, …) 

DODATKOVÁ TABULKA  
E 13 (50x50 cm) 

ÚDAJ O PROVOZNÍ DOBĚ A 
PARKOVACÍ OBLASTI  

ÚDAJ O PROVOZNÍ DOBĚ JE 
VARIABILNÍ 

V PŘÍPADĚ PRŮNIKOVÝCH 
ÚZEMÍ MÁ SPODNÍ ŘÁDEK 

TVAR: 
„OBLAST X a Y“ 
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6.4.4 Specifické uživatelské skupiny: 
 

a) MM ČB, Policie ČR, MP, Sanity, stanoviště taxi 
vyznačeny DZ IP12 a E13 s textem uvádějícím doplňující údaje tj. 
organizaci, počet vozidel, atd. PS budou dále vymezena 
vodorovným DZ V10e ; 

b) vyhrazená PS ZTP a ZTP/P bydlící - PS budou vyznačeny DZ IP12 
se symbolem O1 (inv. vozík) a s textem uvádějícím registrační 
značku (SPZ), 
u vyhrazených PS ZTP a ZTP/P návštěvníci bude navíc E13 s 
vyznačením počtu vozidel (sdružená PS). PS budou současně 
vymezena vodorovným DZ V10f; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.5 Zásobovací místa  
 

Zásobovací PS budou vyznačena DZ IP12 a E13
PRO ZÁSOBOVÁNÍ MAX.15 MINUT“. PS budou dále vymezena vodorovným DZ 
V10e. 
Časové parametry jsou variabilní a mohou být měněné podle místních podmínek.
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, Policie ČR, MP, Sanity, stanoviště taxi - PS budou 
textem uvádějícím doplňující údaje tj. 

organizaci, počet vozidel, atd. PS budou dále vymezena 

PS budou vyznačeny DZ IP12 
textem uvádějícím registrační 

značku (SPZ),  
u vyhrazených PS ZTP a ZTP/P návštěvníci bude navíc E13 s 
vyznačením počtu vozidel (sdružená PS). PS budou současně 

3 s textem „PO – PÁ; 8 – 20 h; 
“. PS budou dále vymezena vodorovným DZ 

Časové parametry jsou variabilní a mohou být měněné podle místních podmínek. 
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6.4.6 Lokality pro obsluhu MŠ a ZŠ
 

Za křižovatkou ve směru jízdy na začátku vyhrazeného úseku MK bude umístěna 
sestava svislého dopravního značení obsahující:

 
• IP12 s vyznačením způsobu stání 
• E13 s textem:  „PO – 
• E13 s textem:  „PO – 

OPRÁVNĚNÍM“ a textem 
příslušné parkovací oblasti

• V okamžiku implementace placení mobilním telefonem bude sestava 
doplněná o dodatkovou tabulku E13 se symbolem mobilního telefonu, 
informaci o tarifní zóně a QR kódem.
 
Vodorovné DZ bude vyznačeno pomocí 
 
 
 
 
 

6.4.7 Ostatní pravidla pro dopravní značení
 
 

• Ve vybraných místech bude zákaz zastavení (oblouky křižovatek atd.) vyzn
chodníku DZ V12c.  

• Zákaz stání ve vjezdech do
• V oblastech se zřízenou zónou TEMPO 30 dojde k

zónách nemají být instalovány 
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Lokality pro obsluhu MŠ a ZŠ 

křižovatkou ve směru jízdy na začátku vyhrazeného úseku MK bude umístěna 
sestava svislého dopravního značení obsahující: 

IP12 s vyznačením způsobu stání  
 PÁ 07 – 09 h; 12 – 15 h PRO ŠKOLU MAX. 15
 PÁ 09 – 12 h; 15 – 20 h S PLATNÝM PARKOVACÍM 

a textem „OBLAST X“, kde X je písmenný kód odpovídající 
příslušné parkovací oblasti 
V okamžiku implementace placení mobilním telefonem bude sestava 

ná o dodatkovou tabulku E13 se symbolem mobilního telefonu, 
informaci o tarifní zóně a QR kódem. 

Vodorovné DZ bude vyznačeno pomocí V10e. 

Ostatní pravidla pro dopravní značení 

vybraných místech bude zákaz zastavení (oblouky křižovatek atd.) vyzn

Zákaz stání ve vjezdech do objektů bude proveden DZ V12a 
oblastech se zřízenou zónou TEMPO 30 dojde k odstranění dopravních značek, které v

zónách nemají být instalovány – zejména P2 a P4. 
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křižovatkou ve směru jízdy na začátku vyhrazeného úseku MK bude umístěna 

ŠKOLU MAX. 15  MINUT“ 
PLATNÝM PARKOVACÍM  

„OBLAST X“, kde X je písmenný kód odpovídající 

V okamžiku implementace placení mobilním telefonem bude sestava 
ná o dodatkovou tabulku E13 se symbolem mobilního telefonu, 

vybraných místech bude zákaz zastavení (oblouky křižovatek atd.) vyznačen na obrubníku 

odstranění dopravních značek, které v těchto 

6.5

6.5.1

každému POP je vytištěna i papírová podoba, která již nemusí být umístěná za čelním sklem vozidla, ale 
slouží pouze pro info

6.5.2

prostřednictvím 
dřívějším pravidlům jsou nově POP pro abonenty vždy vázána na RZ. 
oprávnění metodicky určuje 

6.5.3

parkování vozidla návštěvníka v souladu s pravidly ZPS, v jehož důsledku dojde k odeslání informace o 
jejím zahájení z
Cent
oprávnění vázanou na RZ vozidla a tato informace slouží k prokazování zaplacení parkovného vozidla 
návštěvníka v ZPS. Tento záznam slouží jako základní informace p

během provozní doby jsou PA tištěny papírové daňové doklady (vydávané po zaplacení do parkovacího 
automatu). 

oprávnění. Tato RZ je zaznamenána do databáze spravované Centrálním informačním systémem ZPS a 
slouží ke kontrole o správném zaplacení parkovacího oprávnění.

RZ vozidla a době platnosti. Informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace jsou 
uvedeny na parkovacím automatu.

6.5.4

hodiny (VPH). Vedle možnosti platit v
nový typ platby. 

1.

2.

3.

plat
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6.5 Forma parkovacího oprávnění 

6.5.1 Rezidenti / abonenti 
POP mají formu informace v databázi spravované Centrálním informačním systémem ZPS. Ke 

každému POP je vytištěna i papírová podoba, která již nemusí být umístěná za čelním sklem vozidla, ale 
slouží pouze pro informování držitele POP. Jedná se o obdobu „zelené karty“ známé z

   
6.5.2 Parkovací oprávnění – pravidla a distribuce

Parkovací oprávnění budou pro vozidla oprávněných osob vydávány za stanovenou cenu 
prostřednictvím výdejních míst určených městem české Budějovice
dřívějším pravidlům jsou nově POP pro abonenty vždy vázána na RZ. 
oprávnění metodicky určuje metodický dokument 

 
6.5.3 Návštěvníci 

Parkovací oprávnění vzniká na základě p
parkování vozidla návštěvníka v souladu s pravidly ZPS, v jehož důsledku dojde k odeslání informace o 
jejím zahájení z parkovacího automatu (PA), nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin do 
Centrálního informačního systému (CIS). V CIS je evidována formou záznamu v evidenci parkovacích 
oprávnění vázanou na RZ vozidla a tato informace slouží k prokazování zaplacení parkovného vozidla 
návštěvníka v ZPS. Tento záznam slouží jako základní informace p

Kromě generování parkovací relace opravňující návštěvníky ke stání ve zpoplatněných úsecích 
během provozní doby jsou PA tištěny papírové daňové doklady (vydávané po zaplacení do parkovacího 
automatu).  

Při použití virtuálních parkovacích hodin je nutno uvést RZ vozidla, za které je placeno parkovací 
oprávnění. Tato RZ je zaznamenána do databáze spravované Centrálním informačním systémem ZPS a 
slouží ke kontrole o správném zaplacení parkovacího oprávnění.

Parkovací lístek - vydávaný z parkovacího automatu, obsahuje údaj o zaplacené ceně, datu vydání, 
RZ vozidla a době platnosti. Informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace jsou 
uvedeny na parkovacím automatu. 

6.5.4 Bezhotovostní metody placení parkovného
 
Novým prvkem v rámci systému PZ je mobilní on

hodiny (VPH). Vedle možnosti platit v hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů, tak bude zaveden 
nový typ platby. Nový způsob placení je určen pro:

1. Placení parkovného v návštěvnických a smíšených lokalitách 
automatech využívající aplikací v mobilních telefonech

2. Nabídka pro abonenty – vytvoření tzv. přenosné parkovací karty 
vozidlo, kterým právě parkuje v PZ prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo aplikace na PC

3. Využití pro podniky s často se měnící klientelou 
(restaurace) bude moci z recepce pomocí apli

 
Virtuální parkovací hodiny musí být vždy napojeny na platební prostředek, ze kterého probíhá 

platba, nebo na předplacený účet u města České Budějovice.
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databázi spravované Centrálním informačním systémem ZPS. Ke 
každému POP je vytištěna i papírová podoba, která již nemusí být umístěná za čelním sklem vozidla, ale 

rmování držitele POP. Jedná se o obdobu „zelené karty“ známé z povinného ručení.  

pravidla a distribuce 
Parkovací oprávnění budou pro vozidla oprávněných osob vydávány za stanovenou cenu 

tem české Budějovice maximálně na dobu 1 roku.
dřívějším pravidlům jsou nově POP pro abonenty vždy vázána na RZ. Pravidla pro výdej parkovacích 

dokument města. 

Parkovací oprávnění vzniká na základě parkovací relace = jednotlivé časově omezené placené 
parkování vozidla návštěvníka v souladu s pravidly ZPS, v jehož důsledku dojde k odeslání informace o 

parkovacího automatu (PA), nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin do 
rálního informačního systému (CIS). V CIS je evidována formou záznamu v evidenci parkovacích 

oprávnění vázanou na RZ vozidla a tato informace slouží k prokazování zaplacení parkovného vozidla 
návštěvníka v ZPS. Tento záznam slouží jako základní informace pro ověření respektování pravidel ZPS.

Kromě generování parkovací relace opravňující návštěvníky ke stání ve zpoplatněných úsecích 
během provozní doby jsou PA tištěny papírové daňové doklady (vydávané po zaplacení do parkovacího 

uálních parkovacích hodin je nutno uvést RZ vozidla, za které je placeno parkovací 
oprávnění. Tato RZ je zaznamenána do databáze spravované Centrálním informačním systémem ZPS a 
slouží ke kontrole o správném zaplacení parkovacího oprávnění. 

parkovacího automatu, obsahuje údaj o zaplacené ceně, datu vydání, 
RZ vozidla a době platnosti. Informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace jsou 

 
Bezhotovostní metody placení parkovného – Virtuální parkovací hodiny 

je mobilní on-line platba za parkování – tzv. Virtuální parkovací 
hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů, tak bude zaveden 

ůsob placení je určen pro: 

návštěvnických a smíšených lokalitách – náhrada platby v
mobilních telefonech 

vytvoření tzv. přenosné parkovací karty – abonent si může on
prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo aplikace na PC

často se měnící klientelou – zejména hotely, či restaurace. Provozovatel ho
recepce pomocí aplikace instalované na PC hradit parkovné za své klienty.

Virtuální parkovací hodiny musí být vždy napojeny na platební prostředek, ze kterého probíhá 
ěsta České Budějovice. 
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databázi spravované Centrálním informačním systémem ZPS. Ke 
každému POP je vytištěna i papírová podoba, která již nemusí být umístěná za čelním sklem vozidla, ale 

povinného ručení.   

Parkovací oprávnění budou pro vozidla oprávněných osob vydávány za stanovenou cenu 
maximálně na dobu 1 roku. Oproti 

Pravidla pro výdej parkovacích 

arkovací relace = jednotlivé časově omezené placené 
parkování vozidla návštěvníka v souladu s pravidly ZPS, v jehož důsledku dojde k odeslání informace o 

parkovacího automatu (PA), nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin do 
rálního informačního systému (CIS). V CIS je evidována formou záznamu v evidenci parkovacích 

oprávnění vázanou na RZ vozidla a tato informace slouží k prokazování zaplacení parkovného vozidla 
ro ověření respektování pravidel ZPS. 

Kromě generování parkovací relace opravňující návštěvníky ke stání ve zpoplatněných úsecích 
během provozní doby jsou PA tištěny papírové daňové doklady (vydávané po zaplacení do parkovacího 

uálních parkovacích hodin je nutno uvést RZ vozidla, za které je placeno parkovací 
oprávnění. Tato RZ je zaznamenána do databáze spravované Centrálním informačním systémem ZPS a 

parkovacího automatu, obsahuje údaj o zaplacené ceně, datu vydání, 
RZ vozidla a době platnosti. Informace o ceně za parkování a o způsobu zadávání parkovací relace jsou 

tzv. Virtuální parkovací 
hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů, tak bude zaveden 

náhrada platby v parkovacích 

abonent si může on-line volit 
prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo aplikace na PC 

zejména hotely, či restaurace. Provozovatel hotelu 
kace instalované na PC hradit parkovné za své klienty. 

Virtuální parkovací hodiny musí být vždy napojeny na platební prostředek, ze kterého probíhá 
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Základní požadavky 
1) Technické požadavky na vybavení města: žádné  
2) Technické požadavky na uživatele: chytrý mobilní telefon nebo PC 
3) Technické požadavky na strážníky: obecné mobilní zařízení s přístupem na internet, nejvhodnější je 

mobilní telefon s operačním systémem Android, který mohou používat pro všechny ostatní účely – 
další městské aplikace, volání, atd.  

 
Postup placení na ulici 
1) Uživatel definuje parkovací zónu, tím definuje místo, účet příjemce a tarif parkovného, může vybrat 

ze způsobů:   
a) Vybere si parkoviště z nabídky podle GPS (přímo v menu telefonu, nemusí nic hledat) 
b) Vloží číselný nebo alfanumerický kód dané zóny (např. R-C nebo CB-T1) – uvedeno na dodatkové 

tabulce 
2) Vybere v telefonu délku parkování (částku za parkování) a potvrdí platbu PINem, 
3) Zobrazí se mu potvrzení o platbě a může si také vyžádat daňový doklad (nebo jej může získat na 

internetu sumární za určité kalendářní období – měsíc, čtvrtletí, atd.). 
4) Uživatel může lhůtu prodloužit a doplatit bez nutnosti jít na parkoviště, 
5) Pozn. celá operace trvá do 30 sekund a uživateli stačí mít u sebe pouze chytrý mobil. Uživatel má 

aplikaci svázanou se svou RZ/SPZ (může libovolně měnit podle toho, který vůz využívá). 
6) Na pozadí dojde ke stržení částky z platební karty za parkování, kterou má uživatel uloženou v 

aplikaci. 
 
Postup pro funkci „přenosné parkovací karty“ 
1) Abonent si v chytrém mobilním telefonu (nebo na PC) zvolí ze seznamu RZ vozidla, kterým hodlá 

parkovat v PZ 
2) Tato volba je platná do provedení další změny 
3) Aktivní může být právě 1 RZ 

 
Postup pro funkci „platím za hosta“ 
1) Host při příchodu na recepci (do restaurace …) nahlásí RZ svého vozidla, místo kde parkuje a 

předpokládanou dobu parkování 
2) Recepce zadá data do aplikace, která běží na PC a z hotelového předplatného účtu je stržená částka 

odpovídající předpokládané době parkování. 
3) Pokud host odjede dříve, lze pomocí aplikace oznámit do systému, který vrátí „neodparkované“ 

parkovné zpět. 
 
Postup kontroly Městskou policií 
1) strážník opíše do terminálu číslo RZ  
2) obratem se strážníkovi zobrazí informace o platnosti parkovného 
3) na pozadí může dojít k odeslání SMS o proběhlé úspěšné kontrole uživateli, 
 
O systému 
1) systém musí být v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
2) systém musí být postaven na bezpečných standardech (šifrování, kontrola přístupu)  
3) systém nesmí omezovat infrastrukturu města  
 
 
 

Monitoring ZPS je sběr dat o ZPS zaměřený na:  
1. dokumentaci vozidel parkujících v ZPS pro účely:  

a) snímání a rozpoznání RZ vozidel parkujících v ZPS, porovnání těchto RZ s databází RZ 
spravovanou CIS a případně doplnění RZ, u kterých vznikne podezření na přestupek o 
potřebnou fotodokumentaci. 

b) sběr dat pomocí snímání a rozpoznání RZ vozidel pro statistiky a analýzy parkování 
vozidel, včetně porovnání těchto RZ s databází platných RZ spravovanou CIS. 

2. Sběr dat o stavu dopravního značení v ZPS – může být i součástí jiné služby  
Pro požadovaný Režim monitoringu pro potřeby kontroly oprávněnosti parkování v ZPS je nutno získání 
dat v rozsahu minimálně 7 kontrol každého Úseku, na kterém je ZPS provozována, za kalendářní měsíc. 
Kontroly by měly být rovnoměrně rozloženy v průběhu základní provozní doby ZPS tj. pondělí až pátek 8 
– 20 hod. 
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7 Návrh základních regulačních parametrů v parkovacích zónách 

 
7.1 Základní provozní doba PZ České Budějovice 

Cílem PZ České Budějovice je regulace dopravy v klidu s ohledem na nadměrné zatížení území a 
to zejména v denním období. Proto je navrženo, aby základní provozní doba PZ pokrývala zejména 
období, kdy dochází k negativnímu souběhu rezidentního a dlouhodobého návštěvnického parkování – tj. 
pracovní dny od 8 do 20 hodin. 

Navrhujeme proto základní provozní dobu zóny placeného stání (včetně lokalit rezidentně 
abonentního parkování) od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. 

 
7.1.1 Na MK vyhrazených ke stání silničních motorových vozidel rezidentů a abonentů: 

Základní provozní doba je stanovena od pondělí do pátku od 08.00 do 20.00 hod. PZ není 
provozována v době mezi 20.00 až 08.00 hodinou a o víkendech. Zpracovatel navrhuje tento časový 
režim s ohledem na zajištění podmínek pro jednu z možností zásobování území a poskytování služeb a 
návštěv bydlících mimo dopravní špičku. Realizační projektová dokumentace lokálně prodlužuje provozní 
dobu v okolí OC IGY – standartní provozní doba + neděle 16.00 – 20.00 hod. 

 
7.1.2 Odchylky od provozní doby 

Provozní doba v okolí OC IGY je prodloužena v neděli od 16 do 20 hod.   
 

7.1.3 Na MK se smíšeným režimem parkování – platí pro všechny zóny 
Je stanovena od pondělí do pátku od 08.00 do 20.00 hodin. PZ není provozována v pracovní dny v 

době mezi 20.00 až 08.00 hodinou a o víkendech. Mimo provozní dobu může stát v lokalitách smíšeného 
parkování kdokoliv bezplatně.  

 Tímto způsobem umožníme dostupnost zón placeného stání v době, kdy není zapotřebí regulace 
dopravy v klidu – zejména soboty a neděle. V lokalitách s vysokým podílem rezidentních uživatelů, bude 
možné upravovat provozní dobu i do večerních hodin. Pro tyto úpravy je nutné minimálně tříměsíční 
vyhodnocení provozování PZ. 

 
7.2 Ceny parkovacích oprávnění – základní pravidla 

Parkovací oprávnění opravňuje k stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou 
nebo fyzickou osobou za účelem podnikání (podle zvláštního právního předpisu), která má sídlo nebo 
provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která 
má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti města. Za placené užívání 
místních komunikací, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v 
souladu s cenovými předpisy, budou na území PZ stanoveny ceny podle ceníku. 

 
• Rada SMČB svým ceníkem stanoví ceny: 

o Rezidentních parkovacích oprávnění 
o Abonentní parkovacích oprávnění 
o Maximální ceny návštěvnického stání 

 
• Výchozí projekt organizace dopravy, který určí návštěvnické sazby pro zahájení provozu. 
• Ceník bude vydán formou „opatření obecné povahy“ 

• Následující změny sazeb návštěvnického parkování v jednotlivých lokalitách budou vydávány 
formou souhlasu Rady SMČB se změnou projektu organizace dopravy v klidu. Tento souhlas lze 
delegovat na odbor Správy veřejných statků MMČB. 

• Vlastníci nemovitosti jsou ceníkem řazení do kategorie abonentů 
• Ceny pro rezidentní a abonentní parkovací oprávnění jsou uvedeny pro 1. oprávnění žadatele, ceny 

dalších parkovacích oprávnění stejného žadatele budou násobně dražší.  
• Parkovací oprávnění budou vydávány způsobem a na místech stanoveným MM ČB 

 

Projekt organizace dopravy v klidu pracuje s parametrizovanými cenovými údaji. Návrh 
ceníků tyto parametry převádí do konkrétních hodinových nebo ročních sazeb. Návrh ceníku 

není součásti tohoto dokumentu. 
 

7.3 Ceny návštěvnického stání 

Cena za návštěvnické stání se hradí do parkovacích automatů, nebo prostřednictvím virtuálních 
parkovacích hodin. Parkovací automaty vydávají parkovací lístky, které slouží jako doklad o zaplacení 
ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy. 
Ceny návštěvnického parkování jsou konstruovány pro parkovací oblasti dle schématu: 

• Centrální oblast = Parkovací oblasti C + D + E 

• Navazující oblast = Parkovací oblasti B + F + P  

Maximální ceny pro návštěvníky (návštěvnické a smíšené lokality) 

Limitní cena (LC) = maximální přípustná cena v parkovacích zónách = 100 % 

Historické jádro …………………LC = 100%  

Centrální oblast …………………40 % z LC 

Navazující oblast ……………… 20% z LC 

 

 

Průměrné ceny pro návštěvníky (návštěvnické a smíšené lokality) 

Historické jádro …………………50 % z LC 

Centrální oblast …………………20 % z LC 

Navazující oblast ……………… 10 % z LC 

Při návštěvnickém parkování v rezidentně abonentních lokalitách prostřednictvím virtuálních 
parkovacích hodin je vždy kalkulována maximální cena pro danou oblast. 

 
 

 
 
 
 
 



Smíšená zóna 

971 PS ; 34%

Navrhovaná struktura parkovacích kapacit 

8 Technické parametry 

8.1 Počty parkovacích stání podle typu organizace dopravy pro jednotlivé úseky místních 
komunikací 

Přehled pro jednotlivé úseky 
kapacit jsou v samostatné příloze. Pro přehled o celkovém počtu PS
etapách PZ je zpracována následující tabulka.
(částečně též účelové komunikace), která jsou zahrnuta do režimu 

 

PZ Název 

M
o

d
rá

 z
ó

n
a 

Oblast 1 1 679 

Oblast 2 141 

Celkem 1 820 
Celkem 
kategorie 3 286

• Oblast 1 je rozšíření parkovací zóny na sever od Husovy třídy
• Oblast 2 je rozšíření parkovací zóny mezi Mánesovou a Lanovou třídou
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Rezidentní zóna 

1 679 PS ;  58%

Smíšená zóna 

PS ; 34%

Ostatní 

239 PS;  8%

Navrhovaná struktura parkovacích kapacit 

v oblasti 1

parametry zóny placeného stání 

Počty parkovacích stání podle typu organizace dopravy pro jednotlivé úseky místních 

ednotlivé úseky místních komunikací s určením organizac
samostatné příloze. Pro přehled o celkovém počtu PS a organizaci dopravy v

je zpracována následující tabulka. Tato tabulka obsahuje PS 
(částečně též účelové komunikace), která jsou zahrnuta do režimu PZ.  
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Z
ás
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 971 97 37 17 40

495 7 9 11 15
 1 466 104 46 28 55

3 286 150 28 55

Oblast 1 je rozšíření parkovací zóny na sever od Husovy třídy 

Oblast 2 je rozšíření parkovací zóny mezi Mánesovou a Lanovou třídou
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Rezidentní zóna 

PS ;  58%

Navrhovaná struktura parkovacích kapacit 

Počty parkovacích stání podle typu organizace dopravy pro jednotlivé úseky místních 

organizace dopravy a parkovacích 
a organizaci dopravy v jednotlivých 

Tato tabulka obsahuje PS na místních komunikacích 
    

Z
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40 48 2 841 

15 11 678 
55 59 3 519 

55 59 3 519 

Oblast 2 je rozšíření parkovací zóny mezi Mánesovou a Lanovou třídou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2

Specifikace 
systémy

vodorovné dopravní značení (vyhrazená jednotlivá PS pro ZTP, veřejnou 
úrovni uličních úseků se jedná o vyznačení řady parkovacích stání v
značením a v
v závislosti na charakteru
zpomalovací prvky a svislé dopravní značení na vjezdech do těchto zón. 
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Smíšená zóna 

971 PS ; 34%

Ostatní 

239 PS;  8%

Navrhovaná struktura parkovacích kapacit 

v oblasti 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Počty a specifikace potřebných parkovacích technologií 

Specifikace základních technických a provozních požadavků 
systémy 

Celková koncepce PZ se skládá z jednotlivých prvků. Na úrovni parkovací
vodorovné dopravní značení (vyhrazená jednotlivá PS pro ZTP, veřejnou 
úrovni uličních úseků se jedná o vyznačení řady parkovacích stání v
značením a v závislosti na druhu stání případně doplněno parkovacím automatem. Jednotlivé oblasti, 

závislosti na charakteru území, jsou zařazeny do zón Tempo 30 nebo obytných zón, které doplňují 
zpomalovací prvky a svislé dopravní značení na vjezdech do těchto zón. 

Počet navržených parkovacích automatů je:
Oblast 1 – 30 kusů 
Oblast 2 – 17 kusů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

organizace dopravy v klidu na vymezené části území Statutárního města České Budějovice
Etapa díla:

Září 

         

Rezidentní zóna 

1 679 PS ;  58%

Navrhovaná struktura parkovacích kapacit 

v oblasti 2

potřebných parkovacích technologií  

základních technických a provozních požadavků – parkovací automaty a závorové 

jednotlivých prvků. Na úrovni parkovacích stání se jedná o svislé a 
vodorovné dopravní značení (vyhrazená jednotlivá PS pro ZTP, veřejnou správu, firmy či zásobování). Na 
úrovni uličních úseků se jedná o vyznačení řady parkovacích stání v celém úseku svislý

závislosti na druhu stání případně doplněno parkovacím automatem. Jednotlivé oblasti, 
území, jsou zařazeny do zón Tempo 30 nebo obytných zón, které doplňují 

zpomalovací prvky a svislé dopravní značení na vjezdech do těchto zón.  
Počet navržených parkovacích automatů je: 
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parkovací automaty a závorové 

stání se jedná o svislé a 
správu, firmy či zásobování). Na 
celém úseku svislým dopravním 

závislosti na druhu stání případně doplněno parkovacím automatem. Jednotlivé oblasti, 
území, jsou zařazeny do zón Tempo 30 nebo obytných zón, které doplňují 
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8.3 Výměry dopravního značení 

Výkaz výměr bude zpracován v navazujících stupních PD. 
 

8.4 Rozsah místních úprav – změny organizace dopravy 

V rámci analýz dopravy v klidu (rok 2013 a aktualizace 2018) byly zjištěny obsazenosti místních 
komunikací, veřejně přístupných účelových komunikací a vnitrobloků. Noční a denní dopravní celoplošné 
průzkumy prokázaly, že v některých částech analyzovaného území jsou oblasti zcela saturované. Denní 
obsazenosti uličních úseků lze celkem jednoduše regulovat pomocí jednoduchých regulačních nástrojů 
(zpoplatněním, omezením stání). Noční obsazenost uličních úseků lze regulovat velmi obtížně. Dá se 
předpokládat, že po zavedení PZ se část vozidel přesune do vnitrobloků (individuálních garáží, soukromé 
pozemky, hromadné garáže), ale vzhledem k zatížení parkujících vozidel některých obytných oblastí 
s vysokopodlažní zástavbou, nebude uvolněná kapacita dostačující. 

 
Pasport byl stabilizován s následujícími změnami a hodnotami: 

• 14 úseků s navrženou změnou místní úpravy 
• 24 úseků s navýšením parkovací kapacity na MK s nízkou intenzitou provozu s využitím 

„výhyben“, nebo optimalizaci využití profilu MK 
 

Tyto úpravy si vyžádají nové úchyty pro SDZ a nové SDZ: 

Druh SDZ / úchytu IP4b B2,B24,C3… 
Samostatný 

sloupek Úchyt na VO 
Stávající 
sloupek 

Etapa 1 (místní úpravy) 14 40 45 4 5 

 
Dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“ je proveden návrh na zřízení vyhrazených stání pro kategorii ZTP a 
ZTP/P. Jsou zde míněná „obecně přístupná“ parkovací stání, nikoliv parkovací stání vyhrazená pro konkrétní vozidlo, 
která jsou projektem ponechána v původních umístěních. Celkem je navrženo 46 PS pro ZTP a ZTP/P,  
což reprezentuje 2,22 % disponibilní parkovací kapacity. Původních PS pro ZTP a ZTP/P vyhrazených pro konkrétní 
vozidla je 104. Celkový podíl PS pro invalidy přesahuje 4,26%. 

Obecně lze doporučit revizi vydaných správních rozhodnutí ve věci vyhrazení parkovacích stání pro držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Provozní a technické zajištění zóny placeného stání a P+G 

9.1 Subjekt správce PZ, jeho základní povinnosti a činnosti 

Beze změn vůči první etapě PZ. 

9.2 Vybavení správce PZ 

Přiměřené posílení technické vybavenosti úměrné rozšíření PZ. 
 

9.3 Parkovací technologie 

V části PZ určené pro parkování návštěvníků (oranžová zóna a smíšené zóny) budou platby parkovného 
prováděny s využitím 30 kusů parkovacích automatů v oblasti 1 a 17 kusů v oblasti 2. Placení bude probíhat 
mincemi a bezhotovostně pomocí virtuální parkovací karty přes mobilní aplikace. Jsou proto stanoveny následující 
provozní parametry a charakteristiky, limitující jejich vybavení: 
- PA musí umožnit v budoucnu jednotné výstupy sledované městem; 

- provoz PA by byl vhodný s použitím autonomního zdroje energie, tj. bez napojení na rozvodnou elektrickou síť, 
či síť VO; 

- placení parkovného bude mincemi a výhledově bankovními platebními kartami; 

- doporučená možnost / příprava na zadávání registračních značek vozidel; 

- v budoucnu bude možná bezhotovostní platba mobilním telefonem; 

- je uvažován provoz v klimatických podmínkách od –30 do +50 0C; 

- možnost propojení PA do sítě s možností přenášet do řídící centrály automatické hlášení poruch, údaje o stavu 
pokladny a základní statistické informace o provozu jednotlivých PA; 

- bude požadována maximální ochrana proti poškození a vloupání, a možnost odstranění sprejů; 

PA budou osazeny na betonový základ. Velikost základu a způsob montáže bude zvolen podle použitého 
typu PA. Tvar základu bude případně přizpůsoben s ohledem na procházející podzemní inženýrské sítě. 
Předpokládáme, že město (správce) vypíše na dodávku PA výběrové řízení. 

 
9.4 Smíšené hlídky Správce a MP 

Přiměřené posílení technické a personální vybavenosti úměrné rozšíření PZ. 
 

9.5 Personální náročnost na straně MM ČB 

Přiměřené posílení technické a personální vybavenosti úměrné rozšíření PZ. 
 

9.6 Personální náročnost na straně MP 

Přiměřené posílení technické a personální vybavenosti úměrné rozšíření PZ. 
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10 Ekonomická rozvaha pro zónu placeného stání 

Ekonomická rozvaha obsahuje základní ekonomické parametry projektu PZ a P+G v členění přímých a 
vedlejších nákladů, přičemž je sestaven přibližně 5 letý plán realizace celého projektu. Vedlejší náklady nejsou 
zahrnuté do vlastní ekonomiky projektu. 

 
10.1 Stanovení investičního rozpočtu 

 

Položka - Realizace ZPS 2019 – Oblast 1 Cena bez DPH 
Parkovací automaty celkem, SW, centralizace a instalace 6 000 000 Kč 

Dopravní značení svislé 2 000 000 Kč 

Dopravní značení vodorovné 1 200 000 Kč 

Vybavení správce (OA, náhr. díly, technika, ...) 400 000 Kč 

Vybavení výdejny parkovacích oprávnění 100 000 Kč 

Vybavení městské policie 500 000 Kč 

Aplikace VPH včetně propojení s MP 100 000 Kč 

Projektová příprava 400 000 Kč 

Ostatní (informační kampaň, rezerva, ...) 1 000 000 Kč 

Celkem 11 700 000 Kč 

 
10.2 Odhady provozních nákladů 

 
10.2.1 Výčet provozních nákladů na straně správce systému 
 
Na základě znalostí parametrů lze odhadovat budoucí provozní náklady spojené s provozováním kompletního 
parkovacího systému pro 3 rok provozování: 
 
Provozní náklady Kč/rok 

Parkovací automaty – náhradní díly, spotřební materiál, údržba, … 500 000 Kč 
Dopravní značení – obnova vodorovného a svislého dopravního značení 600 000 Kč 
Technická správa PA – zajištění údržby a oprav PA – personální náklady, provoz OA, … 500 000 Kč 
Smíšené hlídky – provozní náklady smíšených hlídek na straně správce parkovacího 
systému – mzdy, provoz OA, spojení, … 500 000 Kč 

Ostatní - rezerva 500 000 Kč 
Celkem 2 600 000 Kč 

 
 
 
 
 
 

10.3 Odhad tržeb 

Odhad tržeb je zpracován na základě vypočtené uživatelské struktury podle analýz z roku 2013 a návrhu 
cen PZ pro jednotlivé kategorie a tarifní pásma. 
 
Rezidentní kategorie     1 200 000 Kč / rok 
 
Abonentní kategorie     400 000 Kč / rok 
 
Návštěvnická kategorie    6 000 000 Kč / rok 
 
Celkem      7 600 000 Kč / rok 

 
 

11 Proces projednávání dokumentace 

 
Návrh dispozice parkovacích stání společně s návrhem organizace byl poskytnut zadavateli a HZS 

Jihočeského kraje. Pro zapracování jejich připomínek proběhlo dvojí setkání s občany, završené jednáním široké 
pracovní skupiny se zadavatelem spojené se závěrečným vypořádáním připomínek. Seznam připomínek je uveden 
za textovou zprávou. 

 
 

12 Závěr 

Předložený projekt druhé etapy parkovacích zón navazuje na již zrealizovanou první etapu a zaceluje 
centrální území města jednotným systémem. Projekt se neomezuje pouze na regulaci parkování, ale jsou současně 
řešené i ostatní atributy parkovacího systému. Dochází k zásadnímu navýšení parkovacích kapacit na místních 
komunikacích. Díky využití principů zón TEMPO 30 dojde k celkovému zklidnění dopravy a zvýšení atraktivity města 
a aktivit, které se v centrální oblasti vyskytují. Celý projekt je doprovázen i parkovišti záchytného parkování P+G, 
které budou atraktivní nabídkou pro pravidelné návštěvníky města a novými linkami MHD. 

Celý systém vytváří podmínky pro to, aby kleslo zatížení místních komunikací o 20 % oproti stavu roku 
2013, kdy byly zpracovány dopravní průzkumy. Na druhé straně je nutno se připravit na potřebu vysokých 
finančních investic, nicméně jejich návratnost se pohybuje na úrovni 36 měsíců.  

 
Ing. Martin Kábelka           Ing. Petr Horský 
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Zkratka Význam 
ČD České dráhy 
DvK doprava v klidu 
DZ dopravní značení 

MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky 
MHD / HD městská hromadná doprava / hromadná doprava 

MK místní komunikace 
MM ČB magistrát města České Budějovice 

MP městská policie 
MŠ mateřská škola 
OA osobní automobil 

P+G parkoviště (park and go) – zaparkuj a jdi 
P+R parkoviště (park and ride) – zaparkuj a jeď 
PA parkovací automat 

PČR Policie České republiky 
PO parkovací oprávnění 
PS parkovací stání 

RZV registrační značka (vozidla) 
SDZ svislé dopravní značení 

SMČB Statutární město České Budějovice 
SPZ státní poznávací značka 
SÚ stavební úprava 
TP technické podmínky 

VDZ vodorovné dopravní značení 
VO veřejné osvětlení 
VPH virtuální parkovací hodiny 
PZ parkovací zóna 
ZSJ základní sídlení jednotka 
ZŠ základní škola 
ZTP zdravotně těžce postižený 
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Projekt organizace dopravy v klidu na vymezené části území Statutárního města České Budějovice 

Seznam a vypořádání připomínek 
Datum 

připomínky / 
projednávání 

Číslo Námět od občanů Doporučení M.O.Z. Consult  Stanovisko MMČB - ODaSH MMČB Stanovisko MMČB - SVS MMČB ZÁVĚR 

16.Oct 1 
Navyšování parkovacích 
kapacit na úkor zeleně. 

Bylo již předmětem části naši studie z roku 2014. 
Doporučujeme řešit paralelně, avšak samostatně  se 
zprovozňováním parkovací zóny. 

Ne na úkor zeleně - stromů, to by asi 
neprošlo. Ale umožnit například kolmé 
parkování pod stromy na 
zatravňovacích tvárnicích podél 
komunikace. Příklad by mohla být 
Plzeňská (jih) nebo U Trojice před 
Čéčovou, kde by se dalo parkovat 
šikmo mezi komunikací a chodníkem 
na upravené ploše (viz připomínka 
č.9). Musí být řešeno samostatně, 
mimo tento projekt. Jednalo by se o 
stavby. 

Nelze řešit v rámci tohoto projektu, 
ale samostatně po zprovoznění PZ. 
Ne na úkor stromů. 

Samostatný projekt 

16.Oct 2 Prolínání zón přes Pražskou 
třídu. 

V rámci projektu budou navrženy lokality, které jsou v 
blízkosti Pražské třídy s volnou parkovací kapacitou v noci 
a bude možno vytvořit průnikovou oblast.  

- ANO 

Bude zjednodušen systém na 3 
zóny - historické jádro, střed a širší 
střed. Nebude nutno řešit průniky 
přes Pražskou třídu a severojižní 
průniky zůstanou pouze v okolí 
Pekárenské ul. 

16.Oct 3 
Změna smíšené zóny v ulici 
Klavíkova (Jiráskovo nábřeží 
- Resslova) na modrou. 

Doporučujeme s ohledem na úřad práce smíšenou zónu 
ponechat. V rámci parkovacích zón by měla být 
zachována i obslužnost objektů s cílem v parkovací zóně. 
Návštěvy úřadu práce jsou předpokládány v dopoledních 
a poledních hodinách, kdy je poptávka po parkování ze 
strany rezidentů nižší. Byla posílená modrá zóna v okolí, 
především v Resslově ulici. 

Nelze - Úřad práce. Návrh postrádá 
logiku z pohledu celkového řešení 

Zachovat smíšenou zónu. Na 
vyhrazených místech mimo pracovní 
dobu ÚP navrhnout modrá 
rezidentní. 

Smíšená zóna 

16.Oct 4 
Zjednosměrnění Resslovy 
ulice (Holečkova - 
Klavíkova). 

Zjednosměrnění ulice je možné, bylo by lepší řešit celou 
oblast jako celek. V oblasti je prokázaný tranzit Husova - 
Pražská. Při zjednosměrnění zmíněného úseku 
doporučujeme podélné parkování na obou stranách (i u 
školy), šířka komunikace je 7,5m. 

nesouhlas. Když už, tak Holečkovu od 
Resslovy k Haškově. Šlo by tam pak 
řešit šikmé parkování a zvýšit kapacitu. 
Retardéry tranzit znepříjemní! 

Nezjednosměrňovat. Nutno řešit samostatným projektem 
v širších souvislostech. 

16.Oct 5 

Otočit navrhovanou 
jednosměrnost v ulici 
Budivojova (Kubatova - 
Staroměstská). 

Požadavek vznikl s argumentací, že obyvatelé v oblasti 
Kubatova a Budivojova vyjíždějí ve směru do centra. 
Zároveň je nutno dodat, že přijíždějí ve směru od centra. 
Proti otočení jednosměrnosti v oblasti nemáme námitky, 
je ovšem třeba vzít v ohled napojení jižní části (na 
Jiráskovo nábřeží i Pražskou třídu) a severní část (pouze 
na Jiráskovo nábřeží). 

Z celkového pohledu je lepší 
zjednosměrnění od Staroměstské ke 
Kubatově. Návoz školáků apod. Výjezd 
obyvatel je možný přes Resslovu a 
Holečkovu. V křižovatce s Kubatovou 
potřeba zohlednit výjezd cyklistů!!!! A 
pohyb dětí do školy 

Zachovat návrh v PD, příjezd ke 
škole je  jednodušší z tohoto směru. Bude zachován původní návrh. 

16.Oct 6 Slepá část Budivojovy, více 
modré zóny. 

Smíšená zóna zde byla navržena na připomínku pana 
Podholy (původně zde byla modrá). 

Obyvatelé budou mít zájem, aby k nim 
mohla zajet návštěva co nejblíže. Ale s 
ohledem na náklady na pořízení či 
provoz automatů, je vhodnější je 
umisťovat tam, kde je větší parkoviště, 
kde se počítá s větším obratem 
krátkodobých návštěvníků. 
Samozřejmě se musí zohlednit i 
optimální rozložení smíšených zón v 
celé oblasti, aby se dalo odpovědět na 
připomínky, jestli má návštěva 
parkovat až na druhém konci sídliště? 

Zachovat návrh smíšené zóny. 
Rovnoměrné rozmístění rezidentních 
a smíšených míst. 

Bude zachován původní návrh. 
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16.Oct 7 
Slepá část Puklicovy od 
Františka Hrubína modrá ne 
smíšená. 

Smíšená oblast je zde navržená zejména s ohledem na 
přítomnost polikliniky. V rámci parkovacích zón by měla 
být zachována i obslužnost objektů s cílem v parkovací 
zóně. Návštěvy polikliniky jsou předpokládány v 
dopoledních a poledních hodinách, kdy je poptávka po 
parkování ze strany rezidentů nižší. 

kapacita parkování v F. Hrubína a 
návaznost na polikliniku, poštu a 
obchody v okolí by dobře uživila 
parkovací automat - doporučuji 
smíšenou zónu. 

Zachovat návrh smíšené zóny. 
Rovnoměrné rozmístění rezidentních 
a smíšených míst. 

Bude zachován původní návrh. 

16.Oct 8 
Vyznačit podélné parkování 
na jižní straně v ulici U 
Trojice (Plzeňská - Čéčova) 

V rámci návrhu projektu Organizace dopravy v klidu bylo 
parkování na jihu navrženo. Po konzultaci s SVS a OD 
bylo parkování odstraněno (jsou zde nové sloupky na 
jižní straně. S ohledem na šířku komunikace 6,0 m a 
jednosměrném provozu (i provoz MHD) je teoreticky 
možno podélné stání vyznačit. Hloubka parkovacího 
zálivu na severní straně je cca 6,5 m ( a není problém jej 
ukončit 1,0 m od hrany komunikace) a s ohledem na 
normu je možné zmenšit manipulační prostor na vyjetí z 
kolmého stání na méně než 6,0 m. 

teoreticky ano, jestliže se to vejde do 
normových parametrů a bude 
zachována bezpečnost. Je to trasa ke 
školám a školkám, sběrná komunikace 
s autobusovou dopravou. Mělo by to 
být řešeno stavební úpravou, jinak to 
asi neprojde. 

Nesouhlas. Vedení linky MHD a 
výjezd z kolmých parkovacích míst. 

Nelze realizovat - rozměry, sběrná 
komunikace, linka MHD. 

16.Oct 9 Zjednosměrnit ulici U Trojice 
(Neplachova - Pražská). 

Nedoporučujeme úsek zjednosměrňovat s ohledem na 
dopravní obslužnost celého území na západ od Pražské 
třídy. V případě zjednosměrnění ulice U Trojice, by bylo 
nutné zobousměrnit Neplachovu ulici, která je stavebně 
upravena (obyvatelé v Hálkově by byli nuceni objíždět 
několik bloků). 

Nesouhlas. Je to sběrná komunikace a 
navazuje na Pražskou přes křižovatku 
se samostatným levým odbočovacím 
pruhem. Optimální trasa do a ze středu 
sídliště. 

Zásadní nesouhlas, příjezd do celého 
sídliště. Nelze realizovat. 

16.Oct 10 

Vyznačit podélné parkování 
na východní straně v ulici 
Průběžná (Plzeňská - 
Čéčova) 

V rámci návrhu projektu Organizace dopravy v klidu bylo 
parkování na jihu navrženo. Po konzultaci s SVS a OD 
bylo parkování odstraněno. Komunikace o šířce 6,0m byla 
vyhodnocena jako sběrná pro přístup z jižní části území k 
vysokopodlažní panelové zástavbě. 

souhlas s projektantem. Dnes tam 
parkování dělá problémy. Nelze 
zlegalizovat. 

Nevyznačovat. Nelze realizovat. 

16.Oct 11 

Změna modré zóny na 
smíšenou v ulici Průběžná 
před plánovanou bytovou 
výstavbou s komerčním 
využitím přízemních prostor. 

Uspořádání parkovacích ploch a termín ukončení 
výstavby nebyl znám. Po úpravách v okolí nové výstavby 
bude nutno do parkovací zóny zasahovat a proto řešení 
parkovací zóny zohledňovalo aktuální stav. Parkovací 
automat byl umístěn poblíž obytných domů kvůli 
návštěvám. Je možno zaměnit úseky zón modrou za 
smíšenou a u panelových domů smíšenou za modrou. 
Parkovací automat je v blízkosti veřejného osvětlení 
doporučujeme ponechat ve stávající poloze. Aktuální 
řešení rovnoměrněji pokrývá území. 

souhlas s projektantem. Smíšená zóna 
je zde optimální 

Zachovat návrh smíšené zóny. 
Rovnoměrné rozmístění rezidentních 
a smíšených míst. 

Bude zachován původní návrh a po 
dostavbě nového objektu bude 
provedená výměna. Současně bude 
posouzená případná změna na 
modrou zónu u parkoviště Průběžná 
- východ. 

16.Oct 12 Využití parkovacích ploch v 
soukromém vlastnictví. 

Soukromé plochy nemohou být začleněné do parkovacích 
zón podle § 23 zákona 13/1997. Je možné zde 
postupovat podle § 7 téhož zákona, avšak je nutno v 
první řadě dospět k dohodám s vlastníky. 

Konkrétně? Nelze začlenit do systému 
parkovacích zón. 

Nelze řešit s projektem parkovacích 
zón. 

16.Oct 13 Parkoviště na náplavce Řeší město mimo paralelně se zprovozňováním 
parkovacích zón.   Samostatný projekt. Samostatný projekt, připravuje se 

realizace. 

16.Oct 14 Rozšíření parkoviště P+R 
Jírovcova 

Řeší město mimo paralelně se zprovozňováním 
parkovacích zón. 

  Samostatný projekt, připravuje se 
realizace. 

Samostatný projekt, připravuje se 
realizace. 

16.Oct 15 
Prověření volných ploch v 
oblasti, které by se mohly 
využít k parkování. 

Doporučujeme prověřit plochy na pozemku MČB a 
možnost využít je k parkování i za hranicí navrhované 
oblasti, kde má být spuštěna parkovací zóna. 

OK  ( upřesnit, moc obecné) Nelze řešit v rámci tohoto projektu, 
ale samostatným projektem. Samostatný projekt 

16.Oct 16 
Návrhy občanů na využití 
ploch navazujících na místní 
komunikace 

Vhodné zřízení informačního zásobníku, kam by občané 
mohli podněty podávat.   Souhlas. Bude zřízen informační zásobník. 

23.Oct 17 
Nerudova - Fr. Hrubína - 
Neplachova - změnit na 
modrou 

Nedoporučujeme, je zde vytvořená možnost 
návštěvnického stání pro rozsáhlou oblast obytné 
zástavby. 

 ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 
Zachovat návrh smíšené zóny. 
Rovnoměrné rozmístění rezidentních 
a smíšených míst. 

Bude zachován původní návrh. 
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23.Oct 18 Nerudova - slepá u Jiráskova 
nábřeží 

Nerušit parkování - pravděpodobně nějaký záměr na 
stavební úpravu o které nevíme. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Nejedná se o legální stání, stávající 
PM budou zachována. Bude zachován původní návrh. 

23.Oct 19 Staroměstská - parkování na 
bývalém hřišti 

Není součásti projektu parkovacích zón - není MK ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Nelze, zeleň. Hřiště není v majetku 
města. 

Nelze řešit s projektem parkovacích 
zón. 

23.Oct 20 Parkování firemních vozidel a 
velkých vozidel 

Firemní vozidla jsou součásti systému (rezidentní i 
abonentní). Veliká vozidla (dlouhá) lze řešit ceníkem ( a 
je snad i řešeno). 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Do 3,5 t celkové hmotnosti, dlouhé 
vozidla nad 5,5 řešena přirážkou v 
ceníku 

Řešeno ceníkem PZ. 

23.Oct 21 
Kubatova u tenisových kurtů 
- změnit směrnost  Doporučujeme ponechat původní návrh ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Zachovat návrh jednosměrnosti dle 

PD. Bude zachován původní návrh. 

23.Oct 22 Zpomalovací polštáře - 
omezení minimalizace 

Bude omezen počet polštářů a budou částečně 
nahrazovány vodorovným dopravním značením. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 

Omezit počet, ale zachovat 
zpomalovací prvky. 

Preference vodorovného dopravního 
značení. Fyzické prvky budou 
zejména v místech, kde se mění 
přednost ve prospěch vozidel 
přijíždějících zprava a místech 
školských zařízení. 

23.Oct 23 
Staroměstská - východní 
úsek - zobousměrnit 

Mezní stav, volný pruh obousměrné komunikace by měl 
šířku 4,2 - 4,5 m. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Nesouhlasíme z důvodu potřeby 
zachování parkovacích míst Bude zachován původní návrh. 

23.Oct 24 
Obslužnost MHD Na Pražské 
- dříve redukována, dlouhé 
intervaly… 

Není předmětem parkovacích zón, doporučujeme prověřit 
spolu s DPMČB 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 
DPmČB, není předmětem PD. Nelze řešit s projektem parkovacích 

zón. 

23.Oct 25 
Jiráskovo nábř. - U Trojice - 
Nerudova - posílit parkovací 
kapacity 

MK 3. třídy šířky 6,0 - 6,4  m - obousměrná. 
Nedoporučujeme. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Stavební úpravy, samostatně mimo 
tuto dokumentaci. 

Nelze řešit s projektem parkovacích 
zón. 

23.Oct 26 
Oblast Plzeňská + Čéčova - 
ubrat zeleň a navýšit 
parkovací kapacity. 

Obecná připomínka - mimo aktuální projekt parkovacích 
zón, nutno definovat samostatné zadání. Pozor, bude se 
jednat o konfliktní téma, zatím jsou slyšet motoristé, pak 
by se ozvala druhá strana. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 
Stavební úpravy, samostatně mimo 
tuto dokumentaci. 

Nelze řešit s projektem parkovacích 
zón. 

23.Oct 27 
Vyhodnotit provoz 
parkovacích zón po roce  

Opakovaný námět na uspořádání podobného setkání po 
roce provozování parkovacích zón. Není součásti projektu 
- požadavek na samosprávu. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 ANO, souhlas, doporučení i pro 1. 
etapu - zpětná vazba. ANO 

23.Oct 28 Kubatovat - v místě kdy byly 
borovice zřídit parkoviště. 

Nedokáži lokalizovat ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Stavební úpravy, samostatně mimo 
tuto dokumentaci. 

Nelze řešit s projektem parkovacích 
zón. 

23.Oct 29 

Budivojova -polovina 
vyhrazených míst pro ZTP je 
dlouhodobě prázdných a 
navíc část ze ZTP pochází ze 
Staroměstské 

Podnět směrem k ODaSH a SVS k prověření 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 

Držitel ZTP má právo na vyhrazené 
místo. Nelze vyžadovat jeho 
obsazení a využívání. 

Podnět pro SVS a ODaSH: §67 
zákona 361/2000: (9) Silniční úřad 
může na základě žádosti osoby, 
které byl vydán parkovací průkaz 
pro osoby se zdravotním 
postižením, vydat rozhodnutí o 
zřízení vyhrazeného parkoviště v 
místě bydliště podle jiného právního 
předpisu25). Silniční správní úřad 
vykonává podle jiného právního 
předpisu1) dohled nad řádným 
užíváním vyhrazeného parkoviště. 

23.Oct 30 
Klavíkova - u úřadu práce -
redukovat parkovací stání 
pro ZTP - obecná 

Neutrální 
ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Zachovat počet i časy u ZTP - 

určeno ÚP. Mimo vyhrazené časy 
rezidentní stání (ad 3.). 

Mimo provozní dobu ZTP bude 
rezidentní režim. 

23.Oct 31 Husova 8 - autobusy parkují 
před vjezdem do objektu 

Z pohledu projektanta řešitelné umístěním překážky - 
lego, balisety, … 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Jedná se o zastávku linkových busů 
- nutné zachovat, nelze přesunout. 
Netýká se parkovacích zón. 

Nelze řešit s projektem parkovacích 
zón. 
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23.Oct 32 

Husova u nábřeží (celá 
oblast) doporučení na 
prodloužení provozní doby 
na SO + NE.  

Asi to není úplně nezbytné. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 
Rozhodnutí samosprávy. Dle našeho 
názoru není o víkendu nutné. 

Bude průběžně monitorováno a 
případná úprava provozní doby 
bude realizována po vyhodnocení 
zkušeností s 3 měsíčním provozem. 

23.Oct 33 Oblast Plzeňská - 
prodloužení provozní doby Pouze pokud by se ukázala objektivní potřeba 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 
Rozhodnutí samosprávy. Dle našeho 
názoru není o víkendu nutné. 

Bude průběžně monitorováno a 
případná úprava provozní doby 
bude realizována po vyhodnocení 
zkušeností s 3 měsíčním provozem. 

23.Oct 34 Čečova (Nerudova - U 
Trojice) - nerealizovat šikanu Můžeme nahradit polštáři. ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Směrová šikana zpomaluje provoz - 

lepší než polštář. Zachovat šikanu. 

23.Oct 35 
Čéčova (Klostermanova - 
Kněžkodvorská) - navýšit 
kapacitu u Kněžkodvorské. 

Úsek mezi Průběžnou a Kněžskodvorskou byl na 
jednáních označen jako sběrná komunikace k sídlišti - a 
původně navržené stání bylo eliminováno.  V další části 
Čečovy (ke Klostermanove již intenzity klesají a bylo by 
možné uvažovat o přesunutí obou podélných stání na 
severní hranu. (Šířka komunikace 7,0 - 7,5 m) 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 
Při zachování obousměrnosti nelze 
umístit PM. Příjezd busu k hotelu. 
Přesun modré na severní stranu s 
navýšením kapacity možný. 

Podélné stání přesuneme na sever. 
Bude ověřována průjezdnost BUS k 
hotelu. 

23.Oct 36 
Kněžkodvorská - alespoň 
část modrá Lze akceptovat 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 
ANO, souhlas - část úseku od 
Trojické do modré. 

Jižní část Kněžkodvorské bude 
změněna na modrou. V Čéčově 
před Pražskou bude vytvořen 1x 
ZAS BOX. 

23.Oct 37 

Resslova (Holečkova - 
Budivojova) - dlouhé 
dodávky přesahují do 
jízdního pruhu 

Porušení místní úpravy. Nelze změnit plošně velikosti 
parkovacích pruhů - rasantně snížíme kapacitu. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Vyžadovat dodržení dopravního 
značení - VDZ, přesah. Dodávky 
mohou stát v podélném stání. 

Resslova (Holečkova - Budivojova) 
bude kompletně smíšená. 

23.Oct 38 
Jiráskovo nábřeží ( 
Budivojova - Kubatova) u 
zástavby modrá 

Obecně není vhodné mít odlišný režim na každé straně 
komunikace. Nedoporučujeme 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Nedoporučujeme. Smíšená zóna je i 
pro rezidenty. Max. malou u 
zástavby část do modré. 

Bude zachován původní návrh. 

23.Oct 39 Kubatova (u Budivojove) -
více modré 

Lze vyhovět 
ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Zachovat návrh smíšené zóny. 

Rovnoměrné rozmístění rezidentních 
a smíšených míst. 

Část Budivojove (zálivy u Kubátove) 
bude změněna na modrou. 

23.Oct 40 Holečkova - lékárna - ověřit 
sdružené stání pro ZTP Prověříme ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 Je vyznačeno P reservé ZTP obecné 

před lékárnou. Bude dodržen požadavek. 

30.Oct 41 
Návrh na rozšíření provozní 
doby parkovací zóny v okolí 
IGY. 

Lze vyhovět - bude třeba zasahovat i do stávající 
parkovací zóny. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 
 Odbor SVS se vyjádřil 30/10/2018 

Bude řešeno obdobně jako stávající 
zóna. Rozsah: Nerudova, Fr. 
Hrubína, Staroměstská (sever). 

30.Oct 42 Průnik zóny mezi oblastmi 
horizontálně a vertikálně. Lze vyhovět 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 

 Odbor SVS se vyjádřil 30/10/2018 

Horizontální průniky nejsou v nové 
zóně nutné. Budou zachovány v 
původní zóně. Vertikální průniky 
nejsou zapotřebí - zjednodušení 
parkovacích zón na 3 okruhy. 

30.Oct 43 

Přístup IZS k domům v 
Plzeňské ulici (slepá část) z 
druhé strany a 
maximalizovat počet PS před 
domy. 

Bude nutná stavební úprava chodníků. Situace záleží na 
jednání s HZS. 

ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 

 Odbor SVS se vyjádřil 30/10/2018 
Projektant připraví modifikovaný 
návrh, který p. nám. Konečný 
projedná s IZS. 

30.Oct 44 
Nahradit jiným prvkem 
zpomalovací polštáře za 
okružní křižovatkou. 

Lze nahradit VDZ. 
ODaSH se vyjádřil 30/10/2018 

 Odbor SVS se vyjádřil 30/10/2018 Viz. výše. 

30.Oct 45 
Počet parkovacích automatů 
pro zahájení veřejné 
zakázky. 

  ODaSH se vyjádřil 30/10/2018  Odbor SVS se vyjádřil 30/10/2018 

Projektant pošle informaci o počtu 
parkovacích automatů pro PZ - 
etapa jaro (Pražské předměstí) - a 
etapa podzim (střed - jih). 
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Navrhovaná parkovací zóna 
Oblast Parkovací 

oblast 
Ulice Od Do SUMA 

PS PZ 
Smíšené 

parkování 
REZ a ABO  
parkování 

ZTP 
RZ 

ZTP 
sdružená 

§25 
SS 

§25 
Kom. 

Zásobovací 
boxy 

Navržený 
PA 

Třída 

1 G Pražská třída-západ Čéčova U Trojice 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

MK 
1 G Kněžskodvorská-střed Kněžskodvorská slepá 22 20 0 0 0 0 2 0 1 MK 
1 G Kněžskodvorská Kněžskodvorská-střed Čéčova 27 27 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Kněžskodvorská Kněžskodvorská-střed U Trojice 27 0 23 0 2 0 2 0  MK 
1 G Zachariášova Klostermannova slepá 28 0 27 1 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Klostermannova Zachariášova U Trojice 23 0 20 1 0 0 0 2  MK 
1 G Klostermannova Čéčova Zachariášova 18 0 18 0 0 0 0 0 1 MK 
1 G Zachariášova-jih Zachariášova slepá 11 0 11 0 0 0 0 0  MK 
1 G Zachariášova-slepá Zachariášova slepá 13 0 12 1 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Zachariášova Neklanova Klostermannova 14 0 11 0 1 0 0 2  MK 
1 G Zachariášova Neklanova Neplachova 8 0 8 0 0 0 0 0  MK 
1 G Neklanova Zachariášova Čéčova 22 0 22 0 0 0 0 0  MK 
1 G Čéčova Klostermannova Neklanova 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Čéčova Neklanova Plzeňská 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Čéčova Plzeňská Neplachova 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Plzeňská Čéčova Plzeňská-střed 11 0 11 0 0 0 0 0  MK 
1 G Plzeňská-střed Plzeňská slepá 106 0 99 7 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Plzeňská Plzeňská-střed Průběžná 6 0 6 0 0 0 0 0  MK 
1 G Parkoviště-jih Průběžná slepá 54 52 0 0 2 0 0 0 1 MK 
1 G Průběžná Plzeňská Plzeňská-západ 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Parkoviště-sever Průběžná slepá 30 30 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Průběžná Plzeňská-západ Čéčova 31 0 30 1 0 0 0 0  MK 
1 G Plzeňská-západ Průběžná slepá 76 0 68 4 1 0 1 2  MK 
1 G Čéčova-západ Čéčova slepá 9 9 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Čéčova Čéčova-západ Průběžná 15 15 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 G vnitroblok1 Čéčova Neplachova 35 0 34 1 0 0 0 0  MK 
1 G vnitroblok2 Čéčova Neplachova 4 0 4 0 0 0 0 0  MK 
1 G Čéčova Průběžná Neplachova 18 0 17 1 0 0 0 0  MK 
1 G Neplachova Čéčova Zachariášova 28 27 0 1 0 0 0 0 1 MK 
1 G Neplachova Zachariášova U Trojice 14 14 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G vnitroblok3 Čéčova Neplachova 6 0 6 0 0 0 0 0  MK 
1 G vnitroblok4 Čéčova Neplachova 11 0 11 0 0 0 0 0  MK 
1 G vnitroblok5 Čéčova Neplachova 14 0 14 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 G vnitroblok6 Čéčova Neplachova 14 0 13 0 1 0 0 0  MK 
1 G Čéčova Čéčova-západ U Trojice 35 18 17 0 0 0 0 0 1 MK 
1 G U Trojice-sever U Trojice U Trojice 13 0 12 0 1 0 0 0  MK 
1 G Plzeňská vnitroblok západ 43 0 37 3 2 0 1 0 

 
MK 

1 G Plzeňská vnitroblok U Trojice 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Plzeňská vnitroblok vnitroblok2 29 0 29 0 0 0 0 0  MK 
1 G vnitroblok2 Plzeňská slepá 42 40 0 1 1 0 0 0 1 MK 
1 G Plzeňská vnitroblok2 Plzeňská 90 0 90 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 G parkoviště Plzeňská slepá 9 8 0 0 1 0 0 0 1 MK 
1 G Plzeňská parkoviště Průběžná 69 43 26 0 0 0 0 0 1 MK 
1 G Plzeňská Plzeňská Plzeňská 3 3 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Plzeňská Plzeňská slepá 55 0 52 3 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Plzeňská Plzeňská V Oblouku 3 0 3 0 0 0 0 0  MK 
1 G Plzeňská V Oblouku V Oblouku 5 0 5 0 0 0 0 0  MK 
1 G V Oblouku-jih V Oblouku slepá 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G V Oblouku Plzeňská Plzeňská 24 0 22 0 1 0 1 0 

 
MK 

1 G U Voříškova dvoru V Oblouku Plzeňská 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G U Voříškova dvoru u garáží slepá 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G U Voříškova dvoru parkoviště slepá 7 0 0 0 0 5 0 2  MK 
1 G Plzeňská-sever Domov důchodců B1 91 0 91 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Plzeňská-sever B1 k Penny 32 0 32 0 0 0 0 0  MK 
1 G Plzeňská K Penny slepá 5 0 5 0 0 0 0 0  MK 
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Oblast Parkovací 
oblast 

Ulice Od Do SUMA 
PS PZ 

Smíšené 
parkování 

REZ a ABO  
parkování 

ZTP 
RZ 

ZTP 
sdružená 

§25 
SS 

§25 
Kom. 

Zásobovací 
boxy 

Navržený 
PA 

Třída 

1 G Plzeňská K penny OK 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

MK 
1 G Plzeňská Průběžná Strakonická 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Průběžná Plzeňská Průběžná 48 0 48 0 0 0 0 0  MK 
1 G Průběžná Průběžná-sever Průběžná 25 0 24 1 0 0 0 0  MK 
1 G Průběžná-sever vlevo slepá 24 0 24 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Průběžná-sever vpravo slepá 21 0 21 0 0 0 0 0  MK 
1 G Průběžná Průběžná-sever Průběžná-východ 80 52 28 0 0 0 1 0 1 MK 
1 G Průběžná-východ vnitroblok východ 15 0 15 0 0 0 0 0  MK 
1 G Průběžná-východ parkoviště východ 42 42 0 0 0 0 0 0 1 MK 
1 G Průběžná Průběžná-východ Čéčova 0 0 2 0 0 0 0 0  MK 
1 G Čéčova Klostermannova Čéčova-jih 23 0 21 1 0 0 1 0  MK 
1 G Čéčova-jih Čéčova slepá 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 G Čéčova Průběžná Kněžskodvorská 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 G Čéčova Kněžskodvorská Pražská třída 4 0 3 0 0 0 0 1  MK 
1 G Pražská třída-západ Strakonická Čéčova 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Holečkova Staroměstská Pražská 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Staroměstská Holečkova Staroměstská 3 0 3 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Staroměstská-parkoviště Staroměstská vnitroblok 45 41 0 4 0 0 0 0 1 MK 
1 C Staroměstská Budivojova Staroměstská 25 0 25 0 0 0 0 0  MK 
1 C Staroměstská-východ Staroměstská Staroměstská-střed 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Staroměstská-střed(jih) Staroměstská-východ slepá 8 0 8 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Staroměstská-střed(sever) Staroměstská-východ slepá 15 0 12 3 0 0 0 0  MK 
1 C Staroměstská-východ Staroměstská-střed Staroměstská-sever 45 44 0 1 0 0 0 0 1 MK 
1 C Staroměstská-sever Staroměstská-východ Staroměstská-západ 26 0 12 6 0 0 5 3  MK 
1 C Staroměstská-západ Staroměstská-sever Staroměstská-VN 35 0 34 0 0 0 1 0 

 
MK 

1 C Staroměstská-západ Staroměstská-VN Budivojova 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Budivojova-jih Staroměstská Kubatova 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Budivojova-sever Staroměstská Kubatova 14 14 0 0 0 0 0 0 1 MK 
1 C Budivojova u domů-jih Budivojova u domů slepá 44 0 37 7 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Budivojova u domů-východ Budivojova u domů slepá 25 17 0 7 0 0 1 0 1 MK 
1 C Budivojova u domů Budivojova u domů-jih Kubatova 46 0 43 3 0 0 0 0  MK 
1 C Kubatova-sever Budivojova u domů Kubatova-střed 11 11 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Kubatova-jih Budivojova u domů Kubatova-střed 9 5 0 0 1 0 0 3 

 
MK 

1 C Kubatova-jih Budivojova u domů Budivojova 10 4 0 0 1 0 0 5  MK 
1 C Kubatova-sever Budivojova u domů Budivojova 13 13 0 0 0 0 0 0 1 MK 
1 C Budivojova Resslova Kubatova 23 0 21 2 0 0 0 0  MK 
1 C Budivojova Resslova Jiráskovo nábřeží 34 0 34 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Jiráskovo nábřeží Budivojova Klavíkova 16 0 12 0 0 0 4 0  MK 
1 C Jiráskovo nábřeží Budivojova Kubatova-střed 69 69 0 0 0 0 0 0 2 MK 
1 C Jiráskovo nábřeží Kubatova-střed Kubatova 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Kubatova-střed Jiráskovo nábřeží Kubatova 32 0 27 4 0 0 0 1 

 
MK 

1 C Kubatova Kubatova-střed zatáčka 34 0 32 2 0 0 0 0  MK 
1 C Kubatova zatáčka Jiráskovo nábřeží 50 39 0 0 3 8 0 0 1 MK 
1 C Jiráskovo nábřeží Kubatova Nerudova 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Nerudova Jiráskovo nábřeží slepá 36 35 0 1 0 0 0 0 1 MK 
1 C Jiráskovo nábřeží Nerudova U Trojice 12 0 9 3 0 0 0 0  MK 
1 C U Trojice Jiráskovo nábřeží Čéčova 32 0 26 3 2 0 1 0  MK 
1 C U Trojice Čéčova U Trojice-VN 9 0 9 0 0 0 0 0  MK 
1 C Čéčova Nerudova U Trojice 23 19 0 0 1 0 0 3 1 MK 
1 C Nerudova Čéčova slepá 27 16 0 4 1 3 0 3 1 MK 
1 C Nerudova Čéčova Neplachova 8 8 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Neplachova Nerudova Hálkova 12 0 9 0 1 0 0 2  MK 
1 C Hálkova Neplachova Klostmannova 24 0 24 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Neplachova Hálkova U Trojice 6 0 6 0 0 0 0 0  MK 
1 C U Trojice-VN U Trojice slepá 2 0 2 0 0 0 0 0  MK 
1 C U Trojice U Trojice-VN Neplachova 5 0 5 0 0 0 0 0  MK 
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Oblast Parkovací 
oblast 

Ulice Od Do SUMA 
PS PZ 

Smíšené 
parkování 

REZ a ABO  
parkování 

ZTP 
RZ 

ZTP 
sdružená 

§25 
SS 

§25 
Kom. 

Zásobovací 
boxy 

Navržený 
PA 

Třída 

1 C U Trojice Neplachova Klostmannova 10 0 7 0 1 0 0 2 
 

MK 
1 C Fr. Hrubína U Trojice Hálkova 7 7 0 0 0 0 0 0 1 MK 
1 C U Trojice Klostmannova Kněžskodvorská 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C U Trojice Kněžskodvorská Pražská 2 0 0 0 1 0 0 1  MK 
1 C Pražská-západ U Trojice Nerudova 6 0 6 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Hálkova Klostmannova slepá 15 0 15 0 0 0 0 0  MK 
1 C Hálkova Nerudova slepá 7 0 6 0 1 0 0 0  MK 
1 C Nerudova-VN Nerudova u Pražské 9 0 8 1 0 0 0 0  MK 
1 C Nerudova Pražská Františka Hrubína 20 0 20 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Františka Hrubína Nerudova Puklicova 35 0 34 1 0 0 0 0  MK 
1 C Nerudova Františka Hrubína Nerudova-jih 41 40 0 1 0 0 0 0 1 MK 
1 C Nerudova-jih vnitroblok-slepá   0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Nerudova-jih Nerudova vnitroblok 4 0 4 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Nerudova-sever Nerudova Hálkova 7 0 3 2 0 0 2 0  MK 
1 C Nerudova Neplachova Nerudova-sever 11 0 10 1 0 0 0 0  MK 
1 C Neplachova Nerudova Puklicova 14 0 13 1 0 0 0 0  MK 
1 C P u domova seniorů-západ Neplachova slepá 14 0 0 0 0 0 14 0 

 
MK 

1 C Puklicova Neplachova Františka Hrubína 19 0 19 0 0 0 0 0  MK 
1 C Puklicova-chodník západ Puklicova slepá 6 0 6 0 0 0 0 0  MK IV 
1 C Puklicova-chodník východ Puklicova slepá 9 0 9 0 0 0 0 0  MK IV 
1 C Františka Hrubína Puklicova slepá 7 0 7 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 C Puklicova Františka Hrubína slepá 36 34 0 2 0 0 0 0 1 MK 
1 C Pražská-západ Nerudova Pekárenská 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Pražská-západ Pekárenská Fráni Šrámka 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 C Pražská-západ Fráni Šrámka Holečkova 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 D Husova tř. Jiráskovo nábřeží Resslova 18 13 4 0 1 0 0 0 1 MK 
1 D Jiráskovo nábřeží Klavíkova Husova tř. 14 0 13 0 1 0 0 0  MK 
1 D Klavíkova Jiráskovo nábřeží slepá 4 0 0 0 0 0 4 0  MK 
1 D Klavíkova Jiráskovo nábřeží Resslova 25 19 0 1 5 0 0 0 1 MK 
1 D Resslova Klavíkova Holečkova 14 0 14 0 0 0 0 0  MK 
1 D Resslova Budivojova Holečkova 58 55 0 1 0 0 2 0 1 MK 
1 D Holečkova Resslova Jaroslava Haška 10 6 0 2 1 0 0 1 1 MK 
1 D Holečkova-sever Holečkova slepá 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 D Holečkova Jaroslava Haška Staroměstská 14 5 0 4 1 1 1 2  MK 
1 D Jaroslava Haška Holečkova Klavíkova 14 0 11 1 0 0 2 0  MK 
1 D Jaroslava Haška Klavíkova Husova tř. 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 D Klavíkova Resslova Jaroslava Haška 32 28 0 1 1 0 1 1 1 MK 
1 D Resslova Klavíkova Husova tř. 10 0 8 0 0 0 0 2  MK 
1 D Husova tř. Resslova vnitroblok 2 0 0 1 0 0 0 1  MK 
1 D Husova tř. vnitroblok Jaroslava Haška 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
1 D Husova tř. Jaroslava Haška Pražská 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

1 D Pražská-západ Holečkova Husova tř. 32 29 0 0 1 0 1 1 1 MK 
2 D Chelčického Lannova tř. Žižkova tř. 35 35 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Dvořákova Lannova tř. Žižkova tř. 35 35 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Jeronýmova Lannova tř. Žižkova tř. 23 20 0 1 0 0 0 2 1 MK 
2 D Nádražní-západ Kasárenská Průmyslová 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Kasárenská-jih Nádražní Dvořákova 14 14 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Kasárenská-sever Nádražní Dvořákova 7 7 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Dvořákova-východ Žižkova tř. Kasárenská 4 0 0 0 0 4 0 0 

 
MK 

2 D Dvořákova-západ Žižkova tř. Kasárenská 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Kasárenská-sever Dvořákova vnitroblok 11 11 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Kasárenská-jih Dvořákova vnitroblok 7 7 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Dvořákova Kasárenská Průmyslová 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

2 D Průmyslová Dvořákova Nádražní 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Dvořákova Průmyslová Mánesova 38 38 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Průmyslová Dvořákova vnitroblok 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
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Oblast Parkovací 
oblast 

Ulice Od Do SUMA 
PS PZ 

Smíšené 
parkování 

REZ a ABO  
parkování 

ZTP 
RZ 

ZTP 
sdružená 

§25 
SS 

§25 
Kom. 

Zásobovací 
boxy 

Navržený 
PA 

Třída 

2 D Průmyslová vnitroblok Novohradská 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

MK 
2 D Kasárenská-jih vnitroblok Průmyslová 23 17 0 0 0 0 6 0  MK 
2 D Kasárenská-sever vnitroblok Průmyslová 46 46 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Novohradská Žižkova tř. Průmyslová 3 0 0 0 1 0 2 0  MK 
2 D Novohradská-západ Průmyslová Alešova 10 10 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Novohradská-východ Průmyslová Alešova 3 3 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Novohradská Alešova Mánesova 5 0 5 0 0 0 0 0  MK 
2 D Alešova Prokišova Novohradská 39 0 38 1 0 0 0 0  MK 
2 D Prokišova Mánesova Alešova 27 27 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Alešova Čechova Prokišova 16 15 0 1 0 0 0 0 1 MK 
2 D Čechova Žižkova tř. Alešova 23 20 2 1 0 0 0 0 1 MK 
2 D Čechova Alešova Mánesova 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Alešova Vrchlického nábřeží Čechova 33 32 0 1 0 0 0 0 1 MK 
2 D Vrchlického nábřeží-východ U Tří lvů Alešova 16 12 0 0 1 0 0 3  MK 
2 D Vrchlického nábřeží-východ Alešova Mánesova 18 0 18 0 0 0 0 0  MK 
2 D Vrchlického nábřeží-západ Alešova Mánesova 17 0 17 0 0 0 0 0  MK 
2 D Alešova Vrchlického nábřeží Dukelská 21 15 0 0 3 0 0 3 1 MK 
2 D Vrchlického nábřeží-západ U Tří lvů Alešova 7 7 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D U Tří lvů Vrchlického nábřeží Dukelská 33 33 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Dukelská Lidická tř. U Tří lvů 18 18 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Dukelská U Tří lvů Alešova 12 8 0 0 1 0 0 3 

 
MK 

2 D Dukelská Alešova Mánesova 17 5 11 1 0 0 0 0  MK 
2 D Lidická tř. Dukelská Žižkova tř. 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Žižkova tř. Lidická tř. U Tří lvů 18 11 5 0 2 0 0 0 1 MK 
2 D U Tří lvů Vrchlického nábřeží Žižkova tř. 33 0 28 0 0 2 1 2 

 
MK 

2 D Žižkova tř. Čechova U Tří lvů 4 2 2 0 0 0 0 0  MK 
2 D Žižkova tř. Čechova Novohradská 4 0 0 0 0 0 2 2  MK 
2 D Jeronýmova Žižkova tř. Žižkova tř. 10 4 0 0 1 5 0 0 1 MK 
2 D Žižkova tř. Žižkova tř. Jeronýmova 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

2 D Žižkova tř.-sever Žižkova tř. Jeronýmova 26 10 15 1 0 0 0 0  MK 
2 D Žižkova tř. Dvořákova Žižkova tř. 33 33 0 0 0 0 0 0 1 MK 
2 D Žižkova tř.-sever Dvořákova Chelčického 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 
2 D Žižkova tř.-jih Dvořákova Nádražní 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
MK 

2 D Žižkova tř.-sever Chelčického Nádražní 0 0 0 0 0 0 0 0  MK 

 
Kde: 
Oblast     Oblast 1 – nad Historickým jádrem, Oblast 2 – pod Lannovou třídou 
Parkovací oblast   Název parkovací oblasti (C – střed sever, D – střed-jih, G – sever) 
Ulice     Název ulice – místní (účelové) komunikace 
Od – do     Bližší určení hodnoceného úseku 
Suma PS PZ    Celková disponibilní parkovací kapacita 
Smíšené parkování   Parkování pro rezidenty, abonenty a návštěvníky 
REZ a ABO parkování   Parkování pro rezidenty a abonenty 
ZTP RZ     Parkovací stání vyhrazená pro vozidla označená symbolem O 1 na konkrétní registrační značku 
ZTP sdružená    Parkovací stání vyhrazená pro vozidla označená symbolem O 1  
§ 25 SS     Parkovací stání vyhrazená ve veřejném zájmu (MMČB, MP, PČR, …) 
§ 25 Kom.    Parkovací stání vyhrazená na RZ nebo pro firmy (předplacená stání) 
Zásobovací boxy sdr. Pro školy  Vyznačené zásobovací boxy a boxy pro obsluhu základních a mateřských škol 
Navržený PA    Nový parkovací automat 
Třída     Místní komunikace (MK) 

 


