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Návrh na uznesenie
K bodu:

Parkovacia politika pre obytné časti mesta Banská Bystrica (s dôrazom na sídliská
Sásová – Rudlová, Radvaň, Fončorda, Podlavice, Podháj)

________________________________________________________________________________
Metské zastupiteľstvo
I. B e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k parkovacej politike pre obytné časti mesta Banská Bystrica.
II. S c h v a ľ u j e
Dokument Parkovacia politika pre obytné časti mesta Banská Bystrica (s dôrazom na sídliská
Sásová – Rudlová, Radvaň, Fončorda, Podlavice, Podháj).
III. O d p o r ú č a
primátorovi mesta zabezpečiť cestou Útvaru hlavného architekta mesta odbornú pomoc pri
rozpracovaní zásad parkovacej politiky v obytných častiach mesta do konkrétnych opatrení.
IV. U k l a d á
prednostovi MsÚ
1.

zabezpečiť rozpracovanie zásad parkovacej politiky do konkrétnych opatrení a vypracovanie
časového harmonogramu na realizáciu opatrení parkovacej politiky v obytných častiach mesta s
návrhom ich finančného zabezpečenia pri príprave rozpočtu na nasledujúce obdobia.

2.

zriadenie Fondu statickej dopravy v zmysle dokumentu Parkovacia politika pre obytné časti
mesta Banská Bystrica.

Dôvodová správa
k bodu programu: Parkovacia politika pre obytné časti mesta Banská Bystrica
(s dôrazom na sídliská Sásová – Rudlová, Radvaň, Fončorda, Podlavice, Podháj)
________________________________________________________________________________
I. Na základe uznesenia MsZ č. 12/2011, ktorým bol schválený Rámcový plán predkladania
materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2011
predkladám mestskej rade návrh dokumentu Parkovacia politika pre obytné časti mesta
Banská Bystrica (s dôrazom na sídliská Sásová – Rudlová, Radvaň, Fončorda, Podlavice,
Podháj)
II. Potrebu vypracovania uvedeného materiálu upravujú "Zelená kniha" Európskej komisie
Za novú kultúru mestskej mobility, KOM(2007) 551, materiály Európskeho
parlamentu (Akčný plán mestkej mobility, marec 2009), Závery 5. odborného
seminára Slovenskej parkovacej asociácie (SPA) a dokument Slovenskej parkovacej
asociácie Mestská parkovacia politika (2009). Materiál vytvára predpoklady pre riešenie
Strategického cieľa PHSR č.4, Opatrenie 4.1.5 – dobudovať odstavné plochy pre
automobilovú dopravu.
III. Materiál nadväzuje na Návrh ÚPN mesta Banská Bystrica – Verejné dopravné vybavenie,
časť J.2.3. Statická doprava. Účelom materiálu je konkretizovať ciele, nástroje na ich
dosiahnutie, vrátane možných spôsobov financovania a realizácie cieľov. Materiál ja
zameraný na obytné časti mesta Banská Bystrica (s dôrazom na sídliská Sásová – Rudlová,
Radvaň, Fončorda, Podlavice, Podháj), nakoľko problematika parkovania a odstavovania
vozidiel je v uvedených obytných zónach špecifická a vyžaduje podstatne odlišné prístupy
riešenia, než je tomu v centrálnej mestskej zóne, resp. v priľahlých obytných častiach (Staré
sídlisko, Fortnička).
IV. Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet mesta v roku 2011. Navrhuje však možnosti
zabezpečenia finančných zdrojov na výstavbu parkovacích domov resp. parkovacích plôch
na teréne (napríklad i zriadením peňažného Fondu statickej dopravy)

Spracoval: Ing. Ivan Szabó, vedúci odboru ORI

Parkovacia politika pre obytné časti mesta Banská Bystrica
(s dôrazom na sídliská Sásová – Rudlová, Radvaň, Fončorda, Podlavice, Podháj)

ÚVOD – TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
Možnosť zastaviť a zaparkovať dopravný prostriedok podmieňuje obsluhu daného priestoru
mesta, či inej lokality. Ak to nie je možné, priestor stráca svoju hodnotu, lebo neplní potreby tam
bývajúcich obyvateľov a návštevníkov.
Nedostatok priestoru v centrách a obdobných polyfunkčných zónach možno čiastočne riešiť
regulačnými opatreniami rôzneho druhu. Naproti tomu v monofunkčných zónach – obytných, či
sídliskách sú regulačné opatrenia málo účinné. V týchto zónach ide v drvivej väčšine o nárok na
odstavenie a garážovanie vozidiel, t. j. dobu, ktorú je skoro nemožné limitovať. To znamená, že tu
sú rozhodujúcimi také opatrenia, ktoré prednostne zabezpečia potrebné priestory na odstavenie a
garážovanie vozidiel tam bývajúcich.
Pri riešení dopravnej obsluhy mesta má možnosť zabezpečenia potrebných priestorov pre
parkovanie a odstavovanie vozidiel rozhodujúci význam. Popri tom sa však musia v tomto priestore
zabezpečiť aj iné nároky, najmä potreby chodcov, cyklistov, MHD, obyvateľov, dochádzajúcich,
potreba skvalitnenia životného priestoru, bezpečnosti premávky atď. Preto možno zjednodušene
povedať, že:
Parkovacia politika je súbor opatrení riešiacich optimálne využitie priestoru pre statickú
dopravu, avšak v súlade s potrebami všetkých užívateľov tohto priestoru. Je jedným z
účinných nástrojov regulovania kvality života v husto osídlených a funkčne exponovaných
zónach miest.
Zachovanie mestskej mobility ako rozhodujúceho činiteľa pri obslužnosti a funkčnosti mesta
je úlohou mesta a jeho orgánov. Kvalifikované cieľavedomé opatrenia pre funkčnosť mesta musia
vychádzať z objektívnej analýzy súčasnej dopravnej situácie a jej príčin.
Mestská parkovacia politika (ďalej MPP) pre obytné časti mesta je dokumentom, ktorý
určuje ciele a postupnú realizáciu opatrení pre zabezpečenie potrieb parkovania na sídliskách.
Vychádza z rozvojových tendencií mesta a z nich vychádzajúcich prepravných nárokov v ďalšom
období. Mestská parkovacia politika – ako integrovaná súčasť dopravnej politiky mesta – má
vytvoriť a realizovať vhodné podmienky pre všetkých užívateľov priestoru, obyvateľov,
návštevníkov, zásobovanie, úrady, inštitúcie atď.
Vychádzajúc z týchto požiadaviek sú základnými cieľmi MPP pre obytné časti mesta:
1. Umožniť obyvateľom odstavovať vozidlá v blízkosti ich trvalého bydliska.
2. Zvýšiť počet odstavných miest, cieľ je 1 parkovacie miesto na 2,5 obyvateľa, resp na 1 byt.
3. Koordinovať systém celoplošného parkovania a odstavovania vozidiel - zlepšenie
parkovacích podmienok zavedením celoplošnej regulácie (uličného a mimouličného)
parkovania.
4. Zlepšiť dopravnú obsluhu priestoru.
5. Eliminovať živelné a neregulované parkovanie na chodníkoch a všade tam, kde parkovanie
motorových vozidiel ohrozuje bezpečnosť chodcov.
6. Podporiť humanizáciu priestoru (uličného a mimouličného).
7. Efektívne využitie disponibilných priestorov.

ZÁSADY
1. Pri tvorbe nových parkovacích miest cestou zmeny organizácie dopravy vyhýbať sa
riešeniam, ktoré obmedzia priepustnosť komunikácií (ciest aj chodníkov). Vo vybraných
lokalitách pokračovať v zjednosmerňovaní komunikácií a vytvárať na nich nové parkovacie
miesta. Kde to umožňuje šírka komunikácie, preferovať šikmé a kolmé státie.
2. V rámci investičnej výstavby prioritne riešiť cestou výstavby viacpodlažných parkovacích
domov pre efektívnejšie využitie priestoru, eliminovať riešenia na úkor zelených plôch a
ihrísk.
3. Výstavbu nových parkovacích plôch "na teréne" zabezpečovať len v priestoroch, kde nie sú
vhodné podmienky na umiestnenie a prevádzku parkovacích domov.
4. Vytvárať nové parkovacie miesta len tam, kde to umožňujú vlastnícke vzťahy, príslušné
technické normy a pravidlá cestnej premávky.
5. Rozsah pre užívanie verejného priestranstva formou vyhradeného parkovacieho miesta pre
parkovanie vozidiel limitovať maximálne v rozsahu 40 %.
6. Naďalej pri každej novej výstavbe, prestavbe alebo zmene funkcií objektov dôsledne a
kvalifikovane hodnotiť nároky dopravnej obsluhy prevádzok s minimálnym dopadom na
okolie (vyhl.č.532/2002 Z.z.).
NÁSTROJE NA DOSIAHNUTIE CIEĽOV
1. Investičná výstavba mesta.
2. Spoločné projekty mesta a podnikateľských subjektov (vklad mesta, napr. pozemok).
3. Projekty podnikateľských subjektov s podporou mesta bez finančného a majetkového
vkladu mesta (nutné pritiahnť záujem investorov, vytvoriť stimuly).
4. Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcich parkovacích plôch, realizácia vodorovného
dopravného značenia.
5. Vytvorenie parkovacích miest cestou zmeny organizácie dopravy (tam, kde to šírkové
pomery komunikácie umožňujú)
6. Zabezpečenie efektívneho využívania existujúcich parkovacích plôch prostredníctvom
systematickej kontroly a účinného postihu nedisciplinovanosti mestskou políciou
(nedodržiavanie vodorovného dopravného značenia, blokovanie viacerých parkovacích
miest jedným vozidlom, odstránenie nepojazdných vozidiel, vrakov, ...)
7. Vykonávanie opatrení k zlepšeniu dopravnej obsluhy znížením objemu neželanej
automobilovej dopravy.
8. Podpora rozvoja MHD s cieľom motivovať obyvateľov vo väčšej miere využívať verejnú
hromadnú dopravu na úkor individuálnej automobilovej dopravy.
Možnosti zabezpečenia finančných zdrojov na výstavbu parkovacích domov resp. parkovacích
plôch na teréne:
1. Cestou podpory projektov výstavby parkovacích domov súkromnými investormi (zmluva o
spolupráci, zahrňujúca investičné stimuly – dlhodobý prenájom pozemku, opatrenia pre
zmeny organizácie statickej dopravy, nulová tolerancia k porušovaniu zákona č. 8/2009 Z.
z. o cestnej premávke.
2. Úver (splácanie z príjmov za prenájom park. stání v parkovacom dome a z Fondu statickej
dopravy).

3. Cestou prípravy a realizácie verejno – súkromných partnerstiev (PPP) pre výstavbu a
prevádzkovanie parkovacích domov (koncesná zmluva).
4. Z finančných prostriedkov obyvateľov (projekt výstavby parkovacích miest formou
zaangažovania obyvateľov na financovaní výstavby), pokračovať v obmedzenej miere,
vzhľadom na limitované priestorové možnosti.
5. Zriadením peňažného Fondu statickej dopravy (účelovo viazané finančné prostriedky,
určené pre financovanie investičných aktivít podporujúcich riešenia dostatočnej statickej
dopravy), ktorý môže byť tvorený presunom zostatku príjmov nepoužitých v bežnom
rozpočtovom roku a to napr. z príjmov za prenájom parkovacích plôch v oblasti
s regulovaným parkovaním, z príjmov z miestnej dane za osobitné užívanie verejného
priestranstva – trvalé parkovanie vozidla, z príjmov z pokút za nedovolené parkovanie,
ďalej z mimorozpočtových príjmov, z prebytku hospodárenia, resp. zo zisku
z podnikateľskej činnosti.
REALIZÁCIA MPP PRE OBYTNÉ ČASTI MESTA
So zreteľom na rozsah a zložitosť problematiky riešenia parkovania a odstavovania vozidiel je
potrebné zriadiť odborný tím, ktorý je schopný koordinovať (a riadiť) všetky úkony súvisiace
s technickými, správnymi, organizačnými, regulačnými, legislatívnymi a finančnými opatreniami
realizácie MPP.
V realizačnom procese jednotlivých etáp dosahovania cieľov MPP sú bezpodmienečne
potrebné tieto opatrenia:
• aktualizácia projektu organizácie a riadenia dopravy v súlade s podmienkami MPP,
• vyhotovenie adekvátnej dokumentácie potrebných stavebných úprav a súvisiacich
technických zariadení so zreteľom na špecifiká priestoru: polyfunkčného, obytného,
centrálneho a.p.,
• dôkladná finančná analýza nákladov vybratých projektov a predpokladaných
výnosov za účelom optimalizácie dopadov na rozpočet mesta v dlhodobom
horizonte - minimálne 10 rokov,
• následné zahrnutie potrebných nákladov do rozpočtu mesta,
• definovanie koordinácie rozvoja uličného a mimouličného parkovania s potrebami
všetkých užívateľov priestoru,
• zo strany mestskej polície realizácia opatrení na zjednanie nápravy v parkovacej
disciplíne v obytných častiach, s dôrazom na lokality, kde sú, resp. budú vytvorené
podmienky pre parkovanie (spádová oblasť parkovacieho objektu).

