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1 Úvod
1.1

Vstup do problematiky statickej dopravy v sídelných útvaroch

Parkovacia politika je základným dokumentom mesta v statickej doprave, ktorý
bude tvoriť základné a dlhodobé predpoklady smerovania návrhov v riešenej oblasti
dopravy. Zameriava sa na kvalitné riadenie a regulovanie v oblasti statickej dopravy
s ohľadom na vhodné využívanie verejného priestoru so zreteľom na funkčné využitie
územia a jeho zlepšenia kvality. Predmetný dokument bude riešiť iba návrh, resp.
koncept parkovacej politiky mesta Zvolen a mal by slúžiť ako podklad pre následné
koncepčné a strategické riešenie problematiky statickej dopravy na území mesta.
Predložená projektová dokumentácia je spracovaná s ohľadom na potreby
mesta Zvolen, riešiť nepriaznivú situáciu v statickej doprave či už v centrálnej časti
mesta, ako aj v ostatných mestských častiach. Cieľom štúdie, resp. konceptu je
stanoviť základne premisy riešení v oblasti vhodnej regulácie statickej dopravy na
vymedzenom území mesta Zvolen s ohľadom na relevantné analytické údaje o statickej
doprave získané z riešeného územia.
Pálčivým problémom všetkých miest nie len na Slovenku je parkovanie
a odstavovanie vozidiel v predmetných sídelných a predovšetkým mestských útvaroch.
S ohľadom na rastúcu životnú úroveň obyvateľstva a s tým spojené jednoduchšie
možnosti dostupnosti a obstarania motorových vozidiel, bude dopyt po parkovacích
a odstavných potrebách rásť a tým sa bude vytvárať predovšetkým na samosprávy
enormný tlak na uspokojenie týchto potrieb. V prípade, že samospráva vytvorí nové
ponuky parkovacích miest, tak bez regulácie práve dopytu po nich, ponuka nikdy
nebude dostatočná. V neposlednom prípade je nutné si stanoviť reálne možnosti
územia každej samosprávy a aj vhodný spôsob využívania verejného priestranstva, t. j.
nemôže sa stať verejné priestranstvo jedno veľké parkovisko-odstavisko motorových
vozidiel.
Vo všeobecnosti sa vozidlo zo svojho celkového času produktívnej existencie
pohybuje iba približne 5% až 10% a 90% až 95% je odstavené a teda
zaparkované/odstavené predovšetkým na verejných priestranstvách jednotlivých
sídelných útvarov. Výnimkou nie je ani mesto Zvolen.
V prvom rade je nutné vymedziť základne pojmy súvisiace so statickou
dopravou, t. j. parkovanie a odstavovanie.
Parkovanie je časovo neobmedzené umiestnenie vozidla pre tieto účely na
vymedzenom území s predpokladom, že vozidlo ostáva v režime pohotovostnom, t. j.
aktuálne pripravenom k jazde (vo všeobecnosti krátkodobejší charakter).
Odstavenie je časovo neobmedzené umiestnenie vozidla pre tieto účely na
vymedzenom území s predpokladom, že vozidlo nemusí ostávať v režime
pohotovostnom (vo všeobecnosti dlhodobejší charakter).
IRB/005/2020
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Na základe takto stanovených základných predpokladov, rozdelenie pohybov
statickej dopravy vieme stanoviť potreby jednotlivých území mesta Zvolen. V prípade
centrálnej mestskej časti, v ktorej prirodzene bude preferovaná krátkodobejšia forma
parkovania návštevníkov centrálnej mestskej časti a v prípade obytných mestských
častí bude uvažované o forme dlhodobejšieho odstavenia vozidla a to predovšetkým vo
večerných hodinách, kedy vozidlo je odstavené a pripravené na ďalšie ranné využitie.
Špeciálnym územím je tzv. zmiešané územie, t. j. oblasť ktorá je v bezprostrednej
blízkosti centra mesta, ale je predovšetkým využívaná ako obytná časť mesta
s prevažnou funkciou bývania. Kontroverzia spočíva v tom, že v čase regulácie centra
mesta, ktorá zvyčajne býva realizovaná v ekonomicky produktívnom čase, t. j. pracovný
deň od cca 07:00h – 16:00h je nutné zabezpečiť, aby do tejto oblasti nebola presunutá
statická doprava, ktorá bude vytlačená v čase regulácie centrálnej mestskej časti
a zase z pohľadu funkčného využitia územia a teda z pohľadu funkcie bývania, bola
zabezpečená riadna a vhodná regulácia vo večerných, resp. nočných hodinách.

1.2

Legislatíva v statickej doprave

Predmetný návrh konceptu riešenia statickej dopravy na území mesta Zvolen
vychádza z aktuálne platnej legislatívy Slovenskej republiky a príslušných technických
noriem a usmernení:
- Zákon NR SR č. „135/1961 Zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon)“
- Zákon NR SR č. 8/2009 „O cestnej premávke na pozemných komunikáciách“
vrátane neskorších zmien a úprav
- Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
- Vyhláška MV SR 30/2020 Z.z. „ O dopravnom značení“
- STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií
- STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel
- STN 73 6100 Názvoslovie cestných komunikácií
- STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic
- STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
- Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách,
Ing. Jozef Kanálik a kol.

1.3

Podklady
Pre účely spracovania konceptu parkovacej politiky mesta Zvolen boli použité
nasledovné podklady:
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-

štatistické podklady z riešeného územia dodaných objednávateľom:
o počet bytových jednotiek
o počet verejných a súkromných parkovacích miest
o počet parkujúcich vozidiel
v jednotlivých riešených územiach
(regulárne aj neregulárne parkovanie z pohľadu platnej legislatívy)
o územný plán mesta
o fyzická obhliadka predmetného územia
o a iné

POZN.: Poskytnuté údaje vykazujú určité relevantné odchýlky (pravdepodobne z dôvodu
časového rozlíšenia získavania štatistických údajov), ale z pohľadu návrhu konceptu parkovacej
politiky nepredstavujú značnú chybovosť a teda je možné ich relevantne použiť pre účely
konceptu. V prípade následného spracovania riadnej parkovacej politiky mesta odporúčame
objednávateľovi, aby riešiteľ vykonal minimálne riadne overovacie prieskumy statickej dopravy
predmetných území, tak aby mohol plnohodnotnejšie za údaje zodpovedať a následne ich
aplikovať do projektovej dokumentácie.

1.4

Zoznam použitých skratiek a termínov

SKRATKA
MHD
OA
MV
VZN
CMZ
MsP
DPH
OC
HBV
IBV
MŠ
KD
PD
RD
ÚPM

VYSVETLIVKA
mestská hromadná doprava
osobné automobily
motorové vozidlá
všeobecne záväzné nariadenie
centrálna mestská zóna
mestská polícia
daň z pridanej hodnoty
obchodné centrum
hromadná bytová výstavba
individuálna bytová výstavba
materská škôlka
kultúrny dom
parkovací dom
radové garáže
územný plán mesta
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1.5

Charakteristika územia

Mesto Zvolen je okresným a univerzitným mestom, ktoré sa nachádza v
Banskobystrickom kraji. Mesto Zvolen, ako okresné mesto tvorí prirodzené správne
centrum svojej spádovej oblasti. Je sídleným útvarom so silným administratívnym,
ekonomickým a kultúrno-spoločenským významom.
kraj BB:
počet obyvateľov – 645 276 k 31. 12. 2019 (zdroj:www.satistics.sk)
okres Zvolen:
počet miest – 2
počet obcí – 24
počet obyvateľov – 68 685
mesto Zvolen:
počet obyvateľov – 42 167 k 31. 12. 2019
počet mestských častí – 6

1.6

Dopravná obslužnosť mesta

Mesto Zvolen tvorí dôležitý celoštátny dopravný uzol či už z pohľadu železničnej
dopravy, ako aj cestnej dopravy.
Na území mesta sa nachádza uzlová vlakotvorná, osobná, ako aj nákladná
stanica. Železničné trate, ktoré sú trasované mestom Zvolen sú: trať č. 150 Zvolen –
Nové Zámky; trať č. 153 Zvolen Čata; trať č. 160 Zvolen Košice; trať č. 170 Zvolen –
Vrútky; trať č. 171 Zvolen – Diviaky.
Z pohľadu cestnej infraštruktúry, tvorí resp. bude tvoriť po kompletizácií
predmetnej infraštruktúry dôležitú križovatku rýchlostných ciest R1 (Bratislava, Trnava,
Sereď, Nitra, Žarnovica, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok) a R2 (Trenčín,
Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žiar nad Hronom, Zvolen, Lučenec, Rimavská
Sobota, Rožňava, Košice) s nadnárodným významnom.
Z pohľadu vnútromestskej dopravnej obslužnosti sú na území mesta využívané
rôzne druhy dopráv. Z pohľadu predmetu ich môžeme rozdeliť na osobnú dopravu
(individuálna a hromadná doprava) a nákladnú dopravu, ktoré využívajú príslušnú
cestnú infraštruktúru. Pre účely projektovej dokumentácie bude nutné sa prioritne
venovať cestnej doprave a to konkrétne automobilovej doprave. Motorové vozidlá pri
svojich vnútromestských pohyboch sa prevažne pohybujú po miestnych
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komunikáciách, ktoré sú vo vlastníctve mesta Zvolen. Dopravnú obslužnosť mesta
okrem individuálnej osobnej dopravy zabezpečuje aj hromadná osobná doprava
v podobe MHD a v neposlednom rade sú to aj vozidlá taxislužieb.

1.7

Vývoj automobilizácie a motorizácie

Vývoj automobilizácie, resp. motorizácie je veľmi dôležitý ukazovateľ pri
sledovaní vývoja počtu vozidiel pohybujúcich sa na existujúcej cestnej infraštruktúre
a v riešenom území. Pre účely projektovej dokumentácie konceptu návrhu parkovacej
politiky je možné si predstaviť počet vozidiel, ktoré sa nie len pohybujú riešenou
infraštruktúrou a územím, ale ktoré je predovšetkým nutné po pohybe aj odstaviť.
Rastúci stupeň automobilizácie a motorizácie prirodzene bude vytvárať následne tlak
na odstavné a parkovacie plochy predovšetkým v intravilánoch miest a obcí, t. j. aj na
verejne prístupných komunikáciách a parkovacích plochách v pôsobnosti samospráv.
Stupeň automobilizácie je počet obyvateľov určitého územného celku
pripadajúcich na jeden osobný automobil.
Stupeň motorizácie je počet obyvateľov určitého územného celku pripadajúci na
jedno motorové vozidlo.
Je nutné podotknúť, že uvedené ukazovatele berú do úvahy všetkých obyvateľov
riešeného územia, t. j. bez zohľadnenia ich veku. Pre detailnejší pohľad na situáciu sú v
tabuľke uvedené stupne automobilizácie a motorizácie s označením *, Tento údaj berie
do úvahy iba obyvateľov vo veku od 20 rokov do 74 rokov.
GRAF č.1 Vývoj počtu evidovaných vozidiel v Slovenskej republiky

ZDROJ: WWW.MINV.SK
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TABUĽKA č.1 Základné štatistické údaje z pohľadu automobilizácie a motorizácie
údaje k: 31. 12. 2018

Počet obyvateľov
Počet OA
Počet MV
Stupeň automobilizácie
Stupeň motorizácie
Počet OA na 1000 obyvateľov
Počet MV na 1000 obyvateľov
Počet obyvateľov (20r.-74r.)
Stupeň automobilizácie*
Stupeň motorizácie*

Okres Zvolen
68 832
28 340
35 686
2,43
1,93
412
518
51 618
1,83
1,45

Kraj Banská
Bystrica
647 874
248 702
312 383
2,61
2,08
384
482
478 636
1,93
1,54

Slovenská rep.
5 450 421
2 321 608
2 877 443
2,35
1,90
426
528
3 993 344
1,73
1,39

ZDROJ: WWW.MINV.SK; STATISTICS

1.8

Vymedzenie riešeného priestoru

OBR. č.1 Riešené oblasti mesta Zvolen z pohľadu stanovenia koncepcie parkovacej politiky

ZDROJ: mapový podklad – www.mapy.cz
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2 Parkovacia politika
2.1

Význam parkovacej politiky

Každý sídelný útvar sa v súčasnosti stretáva s problémom statickej dopravy či už
vo svojich centrálnych mestských častiach, alebo iných častí svojho územia. Jedná sa
predovšetkým o územie s hromadnou bytovou výstavbou, kde v čase výstavby nebolo
počítané s takým enormným počtom motorových vozidiel.
Vedenie každého mesta sa snaží, aby verejný priestor bol využívaný vhodne,
proporcionálne a slúžil k takým účelom, na ktorý je určený a predovšetkým v prospech
jeho užívateľov. Verejný priestor v súčasnosti môžeme považovať za obmedzený
statok, s ktorým je potrebné nakladať s rozvahou. Je nutné jeho využitie vhodne
prerozdeliť a stanoviť jeho hranice.
Verejným priestorom je nutné považovať aj uličný priestor, ktorý je z pohľadu
statickej dopravy primárne využívaný na parkovanie vozidiel. Bez správneho
nastavenia filozofie a pravidiel v statickej dopravy je možné, že práve táto zložka bude
nevhodne vplývať na využívanie verejného priestoru.
S rastom životnej úrovne stúpa aj dostupnosť motorových vozidiel a s tým
stúpajú aj nároky obyvateľov spojené s ich odstavením, resp. zaparkovaním.

2.2

Ciele parkovacej politiky

Cieľom parkovacej politiky je zlepšiť dopravnú obslužnosť územia a využívanie
existujúceho verejného priestoru pre účely parkovania/odstavovania vozidiel s ohľadom
na ostatné, spoločensky žiadúce využívanie územia, resp. verejného priestoru.
Medzi základné ciele patrí:
-

zlepšenie dopravnej obslužnosti:
zlepšenie dopravnej obslužnosti je významné hlavne v centrálnych
mestských častiach, kde by mala byť preferencia rýchlej obrátkovosti
parkovacích miest a centrálne územie využívané na účely na ktoré je
určené. Mestské časti s funkciou bývania, ako sú napríklad sídliska
s hromadnou bytovou výstavbou potrebujú pre zabezpečenie dopravnej
obslužnosti zabezpečiť možnosť odstavenia motorového vozidla a to
predovšetkým v nočných hodinách. Špecifickými územiami sú vždy oblasti
na hranici jednotlivých území, resp. oblasti s prevažujúcou funkciou
bývania, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti centra mesta.

-

obmedzenie nežiaducej dopravy:
vo všeobecnosti je možné tvrdiť, že v urbanistických útvarov je
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individuálna osobná doprava nežiaduca. Preferovaná je hromadná
osobná doprava, ktorá dokáže svojimi kapacitnými možnosťami za
jednotku času a využitia existujúcej dopravnej infraštruktúry prepraviť viac
osôb. V súčasnosti je bežný trend, že takmer každý ekonomicky aktívny
obyvateľ využíva pre svoje potreby a zabezpečenie hybnosti osobné
motorové vozidlo. Uvedená prax dáva obyvateľovi možnosť reálneho
pocitu slobody pohybu a možnosti vykonávať svoje transporty podľa svojej
svojvôle, čo je veľmi praktické a pohodlné. Je však nutné si uvedomiť, že
práve ľahká dostupnosť motorových vozidiel a možnosť bezprostrednej
hybnosti obyvateľov sídlených útvarov, vytvárajú prirodzený tlak na
vnútromestskú infraštruktúru. Mesto, resp. urbanistický celok má v tomto
smere obmedzené možnosti zväčšovania sa a vytvárania dodatočných
parkovacích možností.
-

zabezpečenie možnosti parkovacích miest:
parkovacia politika, resp. regulácia statickej dopravy by mala
predovšetkým viesť k lepšiemu efektívnejšiemu využívaniu existujúcich
plôch pri vhodnom funkčnom využití územia a taktiež vytvára predpoklad
vstupu súkromného sektora do tvorby parkovacej infraštruktúry v podobe
napr. parkovacích domov.

-

zabezpečiť efektívnosť regulácie a prevádzku parkovania vo verejnom
priestore:
zabezpečenie efektívnej regulácie a jej prevádzkovanie spočíva
predovšetkým v dosiahnutí stanovených cieľov využívania verejného
priestoru pre účely statickej dopravy s ohľadom na ostatných užívateľov
verejného priestoru. Možnosti regulácia sú rôzne, medzi tie
najzakladanejšie patrí časová regulácia (obmedzenie dĺžky doby
parkovania), cenová regulácia (spoplatnenie parkovania) a kombináciou
uvedených možností.

-

ekonomické a personálne zabezpečenie prevádzky:
je nutné mať od návrhu regulácie, resp. parkovacej politiky cez jej
implementáciu do praxe až po jej prevádzku plne ekonomicky
zabezpečenú. Pri kvalitne realizovanej regulácií statickej dopravy, by ju
mestá, resp. jej prevádzkovatelia nemali každoročne dofinancovať,
nakoľko pri aj tých “najsociálnejších“ nastavení regulatívov, by systém
ako taký mal zostať z pohľadu ku prevádzkovateľovi finančne neutrálny.
- zmena pohľadu na parkovanie a na vlastníctvo vozidla
prevažná časť existujúcej infraštruktúry, ktorá bola stavaná koncom
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minulého storočia, avšak nikdy nebola dimenzovaná na dnešné počty
motorových vozidiel (graf č. 1). Bola vystavaná v čase, kedy motorové
vozidlo bolo dlhodobo drahý statok a teda nebol predpoklad, že bude
jeho výskyt taký, aký je v súčasnosti a zvlášť posledných približne 10
rokov. Na základe objektívne obmedzenej možnosti výstavby nových
parkovacích možností, je nutné aby sa motorové vozidlo, ktoré bude
odstavované na verejnom priestore, sa stalo taktiež svojim spôsobom
obmedzeným statkom, resp. luxusom. Tento nepomer hodnoty statkov:
“drahý/obmedzený“
verejný
priestor
vs.
“lacná/neobmedzená“
dostupnosť motorového vozidla, je ideálnym predpokladom k začatí
regulovania jedného zo statkov za účelom stanovania primeranej
rovnováhy medzi nimi. Jednoducho povedané bez regulovaného dopytu
(počet vozidiel) ponuka (parkovacie miesta) nebude nikdy dostačujúca.
Pri regulovaní statickej dopravy a svojim spôsobom aj počtom vozidiel, je
nutné zabezpečiť rovnaké počty hybnosti obyvateľov sídelného útvaru
v adekvátnej kvalite, t. j. poskytnúť im kvalitnú hromadnú dopravu, ktorá
im umožní bez zásadných obmedzení vykonávať ich riadne transporty
po riešenom území.

2.3

Realizácia parkovacej politiky

Samotná realizácia parkovacej politiky, resp. regulácie statickej dopravy v sebe
zahŕňa niekoľko krokov.
SCHVÁLENIE ZÁMERU
Prvým krokom je schválenie samotného zámeru, ktorý je predpokladanom na
úspešnú implementáciu parkovacej politiky, resp. regulácie statickej dopravy na
riešenom území. Môže vychádzať z iniciatívy obyvateľov, odborníkov, samotnej
samosprávy, vývoja automobilizácie a motorizácie na riešení a v neposlednom rade
relatívne ľahkej dostupnosti motorových vozidiel, ktorá vytvára enormný tlak na verejný
priestor.
SPRACOVANIE NÁVRHU PARKOVACEJ POLITIKY
Slúži ako funkčná predloha, alebo podklad pre následné spracovanie projektovej
dokumentácie, ktorá je potrebná v procese samotnej realizácie parkovacej politiky na
riešenom území mesta.
SPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE
Pre účely spracovania dokumentácie je potrebná analýza súčasného stavu, na
základe spracovaných výstupov z analýzy sa stanovia príslušné predpokladané
IRB/005/2020
IRB, s. r. o.
Majerská 924/10
971 01 Prievidza

Tel: +421 908 553 844
E-mail: irbsro@gmail.com

11
Bankové spojenie: FIO Banka,
SK2283300000002000490934
IČO: 47445009 DIČ: 2023869617

KONCEPT PARKOVACEJ POLITIKY MESTA ZVOLEN
regulatívy, vypracuje sa koncept filozofie parkovacej politiky, resp. regulácie statickej
dopravy. V tomto momente je možné započať práce na samotnej implementácií
parkovacej politiky do praxe.
IMPLEMENTÁCIA
Na základe predpokladov návrhu konceptu, resp. samotnej parkovacej politiky je
možné započať jej samotnú realizáciu, ktorá spočíva v realizovaní takých opatrení, aby
boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie zvolených cieľov a to v podobe trvalo
udržateľných intenciách, ako aj možnosti operatívnych úprav, nakoľko statická doprava
sa relatívne rýchlo vyvíja v čase a priestore.
Základné body implementácie, resp. regulácie statickej dopravy:
- detailná analýza statickej dopravy riešeného územia (detailnejšia, ako
v prípade návrhu konceptu parkovacej politiky)
- spracovanie výsledkov z analýzy statickej dopravy
- stanovenie regulatívov a filozofie regulácie statickej dopravy na vymedzenom
území
- spracovanie dopravného riešenia územia z pohľadu regulácie
- spracovanie investičných nákladov na realizáciu navrhovaných riešení
(dôležitá časť pre samosprávy z pohľadu tvorby rozpočtov)
- návrh všeobecného nariadenia (legislatívny parameter)
- prezentácia a akceptácia z pohľadu členov mestského zastupiteľstva
a odborných komisií
- osveta verejnosti, resp. prezentácia navrhovaných riešení pred verejnosťou
- samotné schválenie a implementácia navrhovaných riešení
POZN.: Je nutné podotknúť, že celý priebeh spracovania realizačnej dokumentácie je nutné priebežne riešiť s odbornou skupinou,
ktorá bude zriadená na strane objednávateľa a bude mať príslušné kompetencie a možnosť relevantne realizovať zásadné
a záväzné úpravy dokumentácie.

PREVÁDZKA A KONTROLA
Pri kvalitnom návrhu parkovacej politiky a jej následnej implementácie v podobe
regulácie by mala byť prevádzka z pohľadu personálneho zastúpenia nenáročná
a procesy čo najviac zautomatizované. Po uvedení návrhu do praxe sa odporúča po
nábehu systému a jeho akceptácie, vykonať operatívne prieskumy statickej dopravy. Na
základe výsledkov, ako aj praktických skúseností je možné následne si preveriť, či
jednotlivé súčasti regulácie fungujú správne a teda potvrdiť si ich zavedenie, alebo je
potrebné pristúpiť k úpravám. Preto je dôležité, aby regulácia a parkovacia politika bola
nastavená tak, aby bolo možné realizovať potrebné operatívne úpravy.
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3 Návrh konceptu parkovacej politiky mesta Zvolen (analytická
časť)
3.1

Vymedzenie riešených lokalít

Mesto Zvolen je nutné rozdeliť na príslušné časti z pohľadu funkčného využitia
územia na dve základné oblasti. Prvou oblasťou je centrálna mestská časť a druhou sú
zóny s dominantnou funkciou bývania (jednotlivé mestské časti). Špecifickým územím
je oblasť v bezprostrednom dotyku s centrom mesta, kde bude nutné riešiť reguláciu
špecifickejším spôsobom.
Na základe obhliadky mesta Zvolen, konzultácií so zástupcami objednávateľa sa
stanovilo sedem lokalít:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CMZ ZÁPAD
CMZ VÝCHOD
PODBOROVÁ
ZLATÝ POTOK
SEKIER-LIPOVEC-ZÁHONOK
BALKÁN
ZÁPAD-TEPLIČKY

Dopravne je zóna vymedzená prostredníctvom zónového dopravného značenia
IP27a, resp. IP27b. „Zóna s plateným, alebo regulovaným státím“ a „Koniec zóny
s plateným, alebo regulovaným státím“ (obr. č. 2). Od 01. 04. 2020 došlo k úprave
legislatívy a pre účely vymedzenia parkovacej zóny sa používa zvislé dopravné
značenie č. 277 „Parkovacia zóna“ a č. 278 „Koniec parkovacej zóny“ (obr. č. 3), ktoré
vyznačuje oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích
miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke, za dodržania
podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich
údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a
podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané.
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OBR. č.2 Zóna s plateným alebo regulovaným státím (č. IP 27a) a koniec zóny s plateným alebo
regulovaným státím (č. IP 27b)

OBR. č.3 Parkovacia zóna (č. 277) a Koniec parkovacej zóny (č. 278)

Aby bola zóna s plateným státím funkčná, je nutné jednotlivé parkovacie miesta
resp. parkovacie plochy osadiť zvislým dopravným značením IP17a „Parkovisko –
parkovacie miesta s plateným státím“ (obr. č. 4) + E12 „Dodatková tabuľka s textom“,
kde budú uvedené podmienky regulácie (obr. č. 5), resp. zvislým dopravným značením
č. 272 „Parkovanie“ (obr. č. 6) + č. 533 „Platené parkovanie“ (obr. č. 7) + č. 509
„Spresňujúce informácie“ (obr. č. 8). Len na takto vyznačených parkovacích miestach je
státie vozidiel dovolené resp. je možné ich spoplatniť. Na nevyznačených parkovacích
miestach nie je možné stáť. V prípade, že sa bude jednať o zavádzanie novej zóny,
resp. bude dopĺňaná, resp. rozširovaná, bude nutné sa riadiť a zjednotiť dopravné
značenia na základe novej aktuálnej legislatívy, t. j. podľa vyhlášky č. 30/2020.
OBR. č. 4 Dopravné značenie: Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím (č. IP 17a)
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OBR. č. 5 Vzor dopravného značenia: Dodatková tabuľka s textom (č. E12)

OBR. č. 6 Dopravné značenie: Parkovanie (č. 272)

OBR. č. 7 Dopravné značenie: Platené parkovanie (č. 533)

OBR. č. 8 Vzor dopravného značenia: Spresňujúce informácie (č. 509)

Nakoľko už v súčasnosti v riešených územiach využívajú súkromné parkovacie
plochy či už pre súkromné, alebo pre komerčné účely. Navrhujeme, aby dotknutý
cestný správny orgán po spustení, resp. s dostatočným predstihom pred spustením
zóny s regulovaným státím upozornil prevádzkovateľov a vlastníkov, aby si svoje
parkovacie plochy dali do súladu s platnou legislatívou.
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3.2

Analýza súčasného stavu

Analýza stavu statickej dopravy na jednotlivých územiach je veľmi dôležitým
prvkom k stanovaniu vhodných regulatívov, cieľov, filozofie, prevádzky, regulovaného
územia, ekonomiky a všetkých ostatných súčastí správneho nastavenia a fungovania
regulácie statickej dopravy. Nutné je samotnú analýzu detailne prispôsobiť k územiu,
ktoré je podrobované skúmaniu. Rozdielne je k analýze potrebné pristupovať
v centrálnej mestskej časti, inak k územiu, ktoré je v bezprostrednom dotyku
s centrálnou mestskou časťou a taktiež k územiu v sídliskových mestských častí.
Okrem exaktne získaných údajov z realizovaných prieskumov statickej dopravy je
žiaduce získať poznatky z pohľadu miestnych znalostí užívateľov riešeného územia,
poznatky potenciálnych možností parkovania v riešenom území v podobe napríklad
kapacity súkromných parkovacích plôch, alebo možností parkovania v
súkromných areáloch, garáží, dvorov a pod. Medzi hlavné výstupy analýzy je možné
považovať počet parkovacích miest v riešenom území, počet parkujúcich vozidiel, ich
hybnosť/správanie sa v sledovanom čase, počet bytových jednotiek a ich charakter,
resp. počet prevádzok a sídiel obchodných spoločností, počet obyvateľov (detailnejší
pohľad v podobe vekového rozdelenia) a pod. .

3.3

Stanovenie regulatívov

Stanovenie regulatívov je jedným z najdôležitejších nástrojov pre riadne
fungujúcu reguláciu statickej dopravy. Ide o nástroj, ktorým je možné zásadným
spôsobom regulovať počet parkujúcich motorových vozidiel na riešenom území.
Základnými možnosťami regulácie je časová a regulácia pomocou spoplatnenia. Okrem
týchto základných možností je možné regulovať statickú dopravu na predmetnom
území aj napríklad pomocou ekologických parametrov vozidiel, rozmerov vozidiel,
stanovenie striktného počtu motorových vozidiel na stanovenú jednotku bývania a pod.

3.4

Filozofia regulácie

Nemenej dôležitým faktorom je stanovenie filozofie regulácie statickej dopravy.
Nutné je zvoliť vhodný spôsob realizácie zámeru regulácie statickej dopravy tak, aby
regulácia bola funkčná, ambiciózna v podobe dosiahnutia stanovených cieľov, trvalo
udržateľná z pohľadu prevádzkovateľa, ako aj užívateľa pohodlná a užívateľsky
prijemná a v neposlednom rade verejnosťou akceptovaná. Veľmi dôležité je aplikovať
IRB/005/2020
IRB, s. r. o.
Majerská 924/10
971 01 Prievidza

Tel: +421 908 553 844
E-mail: irbsro@gmail.com

16
Bankové spojenie: FIO Banka,
SK2283300000002000490934
IČO: 47445009 DIČ: 2023869617

KONCEPT PARKOVACEJ POLITIKY MESTA ZVOLEN
reguláciu do praxe ako “otvorený“ produkt, t. j. tak, aby bolo možné v prípade potreby
operatívne aplikovať zmeny, ktoré si aktuálna situácia a samotná prax vyžiada.
Základnou premisou regulácie by malo byť vhodným spôsobom zabezpečiť kvalitnú
dopravnú obslužnosť riešeného územia z pohľadu statickej dopravy pre objektívne
preferovanú skupinu užívateľov. Medzi základné preferencie môžeme pokladať
obyvateľov s trvalým pobytom a vlastníctvom, resp. držbou motorového vozidla
a v prípade podnikateľských subjektov by sa malo jednať, že podnikateľský subjekt by
mal mať sídlo, resp. prevádzku na regulovanom území a opäť je nutné preukázať
jednojednoznačný vzťah subjektu k vozidlu na ktoré bude žiadaný príslušný permit.
Možnosti vlastníctva, resp. držby motorového vozidla je nutné prispôsobiť aj súčasnej
situácií a trendom, t. j. je nutné zahrnúť možnosť operatívneho lízingu, vozidiel
pridelených zamestnancom aj na súkromné účely, vozidlá štatutárov spoločností
a pod..

3.5

Prevádzka regulácie

So všeobecným vplyvom digitalizácie a automatizácie spoločnosti je potrebné
vhodne prispôsobiť aj skutočnú prevádzku systému regulácie statickej dopravy. Či už
z pohľadu administrátora (prevádzkovateľa regulácie), kontrolnej zložky systému (MsP)
a predovšetkým zákazníka, resp. užívateľa regulácie je nevyhnutné pristúpiť k plnej
digitalizácie emitovania permitov/povolení v podobe rezidentských kariet. Taktiež je
nutné umožniť pohodlnú platbu zahraničných zákazníkov, resp. užívateľov ktorí nemajú
zmluvný vzťah k vnútroštátnym telekomunikačným operátorom (SMS platba) napríklad
pomocou mobilných aplikácii. Základné spôsoby prevádzky z pohľadu zákazníka je
schematicky znázornená na obr. č. 8. Z pohľadu kontroly akceptácie systému, alebo
inak povedané kontrol úhrad za parkovné, je nutné taktiež využívať moderné
a prevádzkovo efektívne spôsoby kontrol a to predovšetkým v automatizácií kontrolnej
činnosti. Pre tieto účely slúžia rôzne softwarové a hardwarové komponenty, ktoré sú
bezproblémovo dostupné na trhu. Z pohľadu prevádzkovateľa, je nevyhnutné aby bol
vybavený adekvátnym administratívnym softwarovým vybavením, ktoré bude
umožňovať efektívnu administráciu všetkých užívateľov regulácie statickej dopravy.
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OBR. č. 8 Základné možnosti úhrady za parkovné

3.6

Prevádzkovateľ regulácie

Pre účely zabezpečenia realizácie parkovacej politiky a teda samotnej prevádzky
navrhovanej zóny regulovaného státia je možné zjednodušene uviesť, že
prevádzkovateľom môže byť mesto Zvolen, resp. ním poverené osoby, ktoré v
jeho pôsobnosti (samotné mesto Zvolen, príspevková/rozpočtová organizácia zriadená
mestom, právnická osoba založená mestom a pod.), alebo mesto Zvolen poverí
správou regulácie statickej dopravy inú právnickú osobu v súlade s aktuálne platnou
legislatívou. Navrhujeme v prípade spracovania riadneho návrhu regulácie statickej
dopravy, aby príslušná projektová dokumentácia obsahovala analýzu výhod a nevýhod,
resp. SWOT analýzu subjektu prevádzkovateľa. V zjednodušenej podobe je možné
tvrdiť o rozdielnych možnostiach napríklad dosahu na operatívne zmeny v regulácie,
možnosti využitia zisku, ďalší ekonomicky aspekt v podobe odpočítateľnej položky DPH
a pod..

3.7

Legislatíva

Legislatívne podmienky pre účely spustenia regulácie statickej dopravy na území
mesta vytvára predovšetkým zákon č. 135/1961 Zb. z. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) a konkrétne §6a odseky 1, 2 a 3. Na základe tohto legislatívneho
predpokladu môže obec organizovať dopravu na území obce, resp. na úsekoch svojich
miestnych komunikácií.
Pre účely regulácie statickej dopravy na území obce je nutné prijať príslušné
všeobecne záväzné nariadenia. Predmetné nariadenie ustanoví spôsob zabezpečenia
IRB/005/2020
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prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových
vozidiel podľa osobitného predpisu, spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej
zaplatenia.
Prevádzkou parkovacích miest môže obec poveriť aj inú právnickú osobu
s ohľadom na Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Ak prevádzku parkovacích miest zabezpečuje právnická osoba poverená obcou,
tak všeobecne záväzné nariadenie obce ustanoví aj podmienky a rozsah prevádzky
parkovacích miest a spôsob určenia odplaty poverenej právnickej osoby za prevádzku
parkovacích miest.
Výnos úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel je príjmom obce, ak je
prevádzka parkovacích miest zabezpečovaná právnickou osobou, tak predmetný výnos
úhrad za dočasné parkovanie je príjmom na prevádzku parkovacích miest poverenej
právnickej osoby.
Riešené parkovacie miesta zaradené musia byť označené zvislými a
vodorovnými dopravnými značkami.
Okrem uvedených skutočností VZN vo všeobecnosti upravuje taktiež dobu
spoplatnenia, spôsob úhrady za parkovanie (SMS, mobilná aplikácia, jednorazové
parkovacie karty, rezidentské karty, ...), detailný popis jednotlivých úhrad, druhy
rezidentských kariet a ich podmienky získania, cenník, a pod..

3.8

Ekonomika regulácie

Z pohľadu samospráv, ktoré pristupujú k zavedeniu, resp. zásadným zmenám
existujúcej regulácie statickej dopravy na svojom území je nutné sa oboznámiť v prvom
rade s nákladmi v podobe investičných, ako aj prevádzkových a stanovenie
predpokladaných výnosov plánovanej regulácie statickej dopravy.
Predpokladané investičné náklady sú dôležité z pohľadu tvorenia rozpočtu, alebo
ich úprav a zmien. Prevádzkové náklady je možné digitalizáciou a automatizáciou
procesov, ako aj napríklad vhodnými zmluvnými vzťahmi príslušných dodávateľov
vhodne optimalizovať. Po stanovení predpokladaných nákladov sa môže príslušná
samospráva rozhodnúť stanoviť ceny pre jednotlivých užívateľov regulácie. Cenová
politika regulácie sa môže na základe odhadovaných nákladov stanoviť dvomi
základnými smermi. Prvý smer je čisto regulatívny za účelom vhodne zregulovať
statickú dopravu na území, t. j. nie je prioritným záujmom samosprávy tvoriť zisk
z regulácie. Druhý smer ktorý môže samospráva zvoliť, je smer viac ziskový a teda
cenovú politiku nastaviť na základe predpokladaných nákladov, resp. výnosov tak, aby
systém generoval zisk väčšieho rozsahu. Obidva uvedené spôsoby majú svoje
opodstatnenie, nakoľko pri väčšom zisku je možné prirodzene vhodným spôsobom
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vrátiť takto účelovo získané finančné prostriedky späť do systému, resp. môžu sa
investovať späť do infraštruktúry. V každom prípade odporúčame takú filozofiu, aby sa
všetky finančné prostriedky, ktoré boli vybrané v podobe úhrady parkovného naspäť
vracali späť do systému v podobe tvorby potrebnej infraštruktúry, prevádzky systému
a pod.

3.9 Návrh konceptu regulácie statickej dopravy s ohľadom na špecifiká
jednotlivých lokalít
Riešené územie je nutné rozdeliť na jednotlivé oblasti. Špecifiká jednotlivých
oblastí sú detailnejšie popísané v nasledujúcej časti návrhu konceptu. Vo všeobecnosti
je nutné stanoviť základne regulatívy, ktoré by mali byť v čo najväčšej miere
jednoduché, jednotné, zrozumiteľné a platiť pre predmetné oblasti.
Rezident obyvateľ:
- obyvateľ s trvalým pobytom v predmetnej oblasti
- vzťah k vozidlu na ktoré je žiadaná rezidentská karta (vlastníctvo, držba,
operatívny leasing, ...)
- nie je dlžníkom miestnych daní
Rezident podnikateľ:
- prevádzka so sídlom, resp. prevádzkou v predmetnej oblasti
- vozidlo na ktoré je žiadaná rezidentská karta je využívané na podnikanie
pre subjekt, ktorý ma sídlo, resp. prevádzku v predmetnej oblasti
- nie je dlžníkom miestnych daní
Okrem uvedených základných a hlavných užívateľov navrhovanej regulácie, je
nutné zohľadniť aj na možnosti návštev. Pre účely dlhodobých návštev navrhujeme
zriadiť návštevnícke rezidentské karty, o ktoré môže požiadať iba rezident obyvateľ,
ktorý ma trvalý pobyt v predmetnej oblasti a počet týchto kariet bude počtovo
obmedzený napríklad počas obdobia kalendárneho roka, aby nedochádzalo k ich
zneužívaniu.
Pre účely krátkodobých návštev navrhujeme zriadiť tzv. paušál
návštevníckych hodín na príslušnú bytovú jednotku (napr. 30h za kalendárny rok), ktoré
je možné operatívne využívať na základe potreby rezidenta. Aby bolo možné
implementovať uvedené návrhy, je nutné zaviesť plnú digitalizáciu rezidentských kariet,
ktoré budú spravované prostredníctvom administratívneho softwarového vybavenia pre
správu emitovaných permitov, resp. vydaných rezidentských kariet.
V neposlednom rade je možné pri plnej digitalizácií v podstate neobmedzené
možnosti regulácie statickej dopravy (obmedzenie parkovania dodávkových vozidiel
v príslušnej oblasti, podpore elektromobilov, ... ).
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Taktiež je nutné sa pozrieť na atraktivitu jednotlivých mestských častí a s tým súvisiace
aj cenové rozvrstvenie daného územia (Z1, Z2, Z3). Taktiež je vhodnou praxou
používať model, kedy sa územie rozdelí na rezidentské pásma, kde medzi jednotlivými
pásmami, na ktoré boli vydané príslušné permity nemajú medzi pásmami platnosť. To
znamená, že rezidentská karta bude platiť iba pre rezidentské pásmo pre ktoré je karta
emitovaná a nie pre iné.
Oblasť č. 1 (CMZ ZÁPAD):
Riešenú oblasť môžeme považovať prioritne za oblasť s funkčným využitím
administratívy,
resp.
občianskej
vybavenosti
lokálneho,
celomestského
a nadmestského významu, ako aj s funkciou bývania.
Vstupy:
- koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Zvolen, r. 2013 (EEI)
- údaje statickej dopravy dodané objednávateľom (2018, 2019, 2020)
- obhliadka riešeného územia
- miestne znalé informácie poskytnuté objednávateľom
Základné návrhy a premisy regulácie riešeného územia (obr. 9):
-

rozdeliť predmetné územie na dve rezidentské pásma (“A1“ a “A2“) s dvomi
zónami regulácie (“Z1“ a “Z2“),
vhodne stanoviť a nastaviť regulatívy,
eliminovať parkovacie automaty a rozšíriť moderné možnosti úhrad za
parkovné,
vytvoriť vyhradené miesta výlučne alokované pre návštevníkov/NErezidentov
v bezprostrednom okolí objektu mestského úradu,
preferencia v centrálnej mestskej časti krátkodobé parkovanie návštevníkov,
t. j. regulácia predovšetkým návštevníckeho parkovania a vo vzdialenostne
odľahlejších častí mesta z pohľadu samotného centra regulovať, resp.
preferovať rezidentské parkovanie pri dodržaní vhodne stanovených
regulatívov

Z pohľadu rezidentov je územie účelovo rozdelené pre oblasť absolútneho
centra (A1) a širšieho centra (A2). Na základe detailnejšieho poznania súčasného stavu
objemu statickej dopravy získane v čase (prieskum statickej dopravy), miestnych
znalostí, diverzifikácií miestnych daní (výška daní z nehnuteľností je ovplyvňovaná na
základe samotnej “daňovej mapy“ – výhľadová možnosť) a iné ..., je možné vo
všeobecnosti ponechať pre celé rezidentské pásmo A, t. j. A1 + A2 jednotný regulatív
v podobe ceny za parkovacích permitov (rezidentskú kartu), alebo bude žiadúce
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realizovať cenovú reguláciu aj pre túto časť zákazníkov plánovanej regulácie statickej
dopravy.
Z pohľadu návštevníkov (NErezidentov) riešeného územia navrhujeme stanoviť
rozdielnu výšku úhrady za parkovné pre územie “absolútneho“ centra mesta
(rezidentské pásmo A1 – “Z1“), kde bude cena za parkovanie vyššia, ako by tomu bolo
v “bezprostrednom“ okolí centra mesta (rezidentské pásmo A2 – „Z2“). Uvedená
cenová diverzifikácia umožní aj v budúcnosti si zachovať relevantný nástroj na
upokojovanie dopravy v bezprostrednom centre mesta, resp. napríklad eliminovania
dlhodobého parkovania vozidiel na riešenom území.
Okrem iného uvedené rozčlenenie užívateľov umožní prípadne detailnejšie
nastavenie regulatívov pre danú časť užívateľov plánovaného návrhu regulácie
statickej dopravy.
Na základe podkladov dodaných objednávateľom (Príloha 1TS) je vo
všeobecnosti možné konštatovať, že súčasná regulácia statickej dopravy v centrálnej
mestskej časti vykazuje hodnoty, ktoré naznačujú vhodne stanovené regulatívy statickej
dopravy. Pri detailnejšom pohľade sa javí viac menej iba ulica M. R. Štefánika, ako
ulica preťažená z pohľadu statickej dopravy. V prípade implementácie moderných
spôsobov regulácie statickej dopravy, je možné uvedenú ulicu, resp. parkovacie miesta
na nej sa nachádzajúce zregulovať vhodnejším a predovšetkým efektívnejším
spôsobom. Istý priestor zlepšenia je možné badať v prípade rešpektovanosti, kde pri
priemernej hodnote 67,53% je istý reálny potenciál zlepšenie spomínanej hodnoty.
V prípade uzavretých/rampových parkovacích plôch v správe, alebo vlastníctve
mesta sa odporúča ich správu v čo najväčšej miere automatizovať. V prípade, že takýto
druh správy z pohľadu efektívnosti a ekonomického opodstatnia nebude dávať význam,
odporúčame takéto plochy zahrnúť do navrhovanej regulácie. Cenovú tarifu je nutné
nastaviť na základe atraktívnosti priestorovej lokalizácie, resp. dostupnosti k hlavným
cieľom záujmu v území, analýzy statickej dopravy, potreby dopravno-inžinierskej
situácie (nutnosť vytvoriť ponuku parkovacích miest s cenovým zvýhodnením pre
dlhodobé parkovanie) a pod. ...
Z pohľadu spôsobu využívania existujúcich parkovacích kapacít je nutné dať na
vedomie územie v blízkosti MsÚ Zvolen (BOD 1), ktorý navrhujeme v čase príslušnej
regulácie, t. j. v čase regulovania návštevníckeho parkovania vyhradiť výlučne pre
potreby návštevníkov/NErezidentov, z dôvodu zabezpečenia čo najlepšej dopravnej
obslužnosti objektu Mestského úradu mesta Zvolen.
Z dôvodu nepoznania aktuálnych parkovacích kapacít územia, počtu bytových
jednotiek, vývoja intenzity statickej dopravy v čase a pod., nie je možné stanoviť
relevantný predpokladaný ekonomický model regulácie.
Ďalším návrhom je buď plne odstrániť existujúce parkovacie automaty (následný
odpredaj), alebo ich zaradiť do navrhovaného systému regulácie ako doplnok
a následne ich vyraďovať z prevádzky na základe ich prevádzkového stavu. Taktiež je
ich možné cielene umiestniť do lokalít, kde parkovacie ponuky vo väčšine využívajú
návštevníci. Ako náhradu za spomínané parkovacie automaty navrhujeme využívať
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mobilné aplikácie, cez ktoré môže platiť aj zahraničný zákazník, resp. zákazník, ktorý
nemá slovenského operátora, ktorý umožňuje tzv. realizáciu mikroplatieb.
OBR. č. 9 Územie 1: CMZ - ZÁPAD

ZDROJ: mapový podklad – www.mapy.cz

IRB/005/2020
IRB, s. r. o.
Majerská 924/10
971 01 Prievidza

Tel: +421 908 553 844
E-mail: irbsro@gmail.com

23
Bankové spojenie: FIO Banka,
SK2283300000002000490934
IČO: 47445009 DIČ: 2023869617

KONCEPT PARKOVACEJ POLITIKY MESTA ZVOLEN
Oblasť č. 2 (CMZ VÝCHOD):
Riešenú oblasť môžeme považovať za oblasť s územím s prevažne zmiešanou
funkciou bývania a administratívy, resp. občianskej vybavenosti.
Vstupy:
- koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Zvolen, r. 2013 (EEI)
- údaje statickej dopravy dodané objednávateľom (2018, 2019, 2020)
- obhliadka riešeného územia
- miestne znalé informácie poskytnuté objednávateľom
Základný návrh regulácie riešeného územia (obr. 10):
-

predmetné územie stanoviť ako rezidentské pásmo B s jednou zónou
regulácie B, resp. v prípade potreby na B1/Z2 a B2/Z3
vhodne stanoviť a nastaviť regulatívy
zaviesť moderné možnosti úhrad za parkovné

Z pohľadu rezidentov územie navrhujeme stanoviť ako rezidentské pásmo B. Na
základe detailnejšieho poznania súčasného stavu objemu statickej dopravy získane
v čase (prieskum statickej dopravy), miestnych znalostí, diverzifikácií miestnych daní
(výška daní z nehnuteľností je ovplyvňovaná na základe samotnej “daňovej mapy“ –
výhľadová možnosť) a iné ..., je možné vo všeobecnosti ponechať pre celé rezidentské
pásmo B jednotný regulatív v podobe ceny za parkovacích permitov (rezidentskú
kartu), alebo bude žiadúce realizovať cenovú diverzifikáciu regulácie aj pre túto časť
zákazníkov plánovanej regulácie statickej dopravy.
Z pohľadu návštevníkov (NErezidentov) riešeného územia navrhujeme stanoviť
bez detailnejšieho poznania súčasného stavu a vývoja statickej dopravy rovnakú výšku
úhrady za parkovné pre stanovené územie. V prípade, že bude pri implementácií
samotnej regulácie zistené dopravným prieskumom a inými analýzami poznatky, že
bližšia časť riešeného územia k samotnému centru mesta (Rezidentské pásmo B/B2) je
statickou dopravou viac zaťažená predovšetkým návštevníckym parkovaním je možné
pristúpiť k zmene výšky úhrady za parkovné a to predovšetkým návštevníckeho
parkovania (NErezidentského) a presunúť výšku úhrady za parkovné do zóny “Z2“.
Ostatné územie navrhujeme posudzovať ako zóna regulácie “Z3“, nakoľko pešia
dostupnosť k centru mesta je už značná.
Na základe podkladov dodaných objednávateľom (Príloha 2TS) je vo
všeobecnosti možné konštatovať, že riešená oblasť sa nachádza v dotyku
s regulovaným územím centrálnej mestskej časti mesta Zvolen. Z dodaných hodnôt
statickej dopravy je možné vo všeobecnosti konštatovať, že sú priemerné hodnoty
statickej dopravy horšie, ako je tomu na území s už platnou reguláciou statickej
dopravy. Niektoré uličné priestory vykazujú hodnoty alarmujúce, t. j. hraničiace k 100%
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obsadenosti existujúcich parkovacích miest. Na základe dodaných hodnôt statickej
dopravy je potrebné riešené územie podrobiť detailnejšiemu poznaniu stavu statickej
dopravy. Avšak je možné predpokladať, že dané územie vykazuje minimálne
v lokálnom ponímaní hraničné stavy intenzity statickej dopravy, čo predstavuje
potenciál zavedenia regulácie statickej dopravy.
V prípade uzavretých/rampových parkovacích plôch v správe, alebo vo
vlastníctve mesta sa odporúča ich správu v čo najväčšej miere automatizovať.
V prípade, že takýto druh správy z pohľadu efektívnosti a ekonomického opodstatnia
nebude dávať význam, odporúčame takéto plochy zahrnúť do navrhovanej regulácie.
Cenovú tarifu je nutné nastaviť na základe atraktívnosti priestorovej lokalizácie, resp.
dostupnosti k hlavným cieľom záujmu v území, analýzy statickej dopravy, potreby
dopravno-inžinierskej situácie (nutnosť vytvoriť ponuku parkovacích miest s cenovým
zvýhodnením pre dlhodobé parkovanie) a pod. ...
Z pohľadu spôsobu využívania existujúcich parkovacích kapacít je nutné dať na
vedomie územie v blízkosti špecifických záujmových cieľov v riešenom území, t. j.
nemocnica (BOD 2) a cintorín (BOD 3). Uvedené lokality navrhujeme v čase príslušnej
regulácie posudzovať individuálne a so špecifickým prístupom.
Spevnené plochy v okolí cintorína (BOD 2) aj na základe svojej povahy
a charakteru užívania, je nutné pristupovať k regulácií citlivo. Je možné uvedené plochy
absolútne vylúčiť zo zóny regulácie, alebo ich zahrnúť a vhodne zregulovať.
Navrhujeme predmetné spevnené plochy zahrnúť do zóny regulovaného státia, aby sa
predišlo k vzniku “záchytných“ parkovacích plôch a tým by značne obmedzili dopravnú
obslužnosť cintorína. Regulácia by však mala spočívať výlučne iba v časovej regulácie,
či už striktnej, alebo podmienenej, alebo v regulácií v podobe obmedzeného prístupu
na parkovacie miesta na účely vyhradené.
Spevnené plochy v okolí nemocnice (BOD 3) aj na základe svojej povahy
a charakteru užívania, je nutné opätovne pristupovať k regulácií citlivo. K uvedeným
parkovacím plochám je nutné taktiež pristupovať obdobne ako k parkovacím plochám,
ktoré sú pridružené k územiu cintorína.
Z dôvodu nepoznania aktuálnych parkovacích kapacít územia, počtu bytových
jednotiek, vývoja intenzity statickej dopravy v čase a pod., nie je možné stanoviť
relevantný predpokladaný ekonomický model regulácie.
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OBR. č. 10 Územie 2: CMZ - VÝCHOD

ZDROJ: mapový podklad – www.mapy.cz

Oblasť č. 3 (PODBOROVÁ):
Riešenú oblasť môžeme považovať za oblasť s územím s prevažným funkčným
využitím bývania a čiastočne občianskej vybavenosti. Oblasť je charakteristická
hromadnou bytovou výstavbou, avšak na území sa nachádza aj značná oblasť
charakteru individuálnej bytovej výstavby. S ohľadom na hustotu obyvateľov patrí
riešená mestská časť s najnižšou hustotou obyvateľov mesta Zvolen.
Na základe dodaných údajov od objednávateľa, ako aj fyzických obhliadok
a miestnych znalostí, je možné tvrdiť, že riešená mestská časť je sužovaná z pohľadu
statickej dopravy charakterom správania sa rezidentov (vodičov) predmetného územia
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(predovšetkým v oblasti s hromadnou bytovou výstavbou) nerešpektovaním
všeobecných dopravných pravidiel (legislatívne pravidlá). Základným motivačným
prvkom vodičov, je vzdialenosť k bydlisku. V prípade zavedenia regulácie statickej
dopravy je nutné sprísniť represiu s ohľadom na prípadnú zónovú reguláciu statickej
dopravy územia.
Vstupy:
- údaje statickej dopravy dodané objednávateľom (2018, 2019, 2020)
- koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Zvolen, r. 2013 (EEI)
- dokument počtu bytových jednotiek od objednávateľa
- obhliadka riešeného územia
- miestne znalé informácie poskytnuté objednávateľom
Základný návrh regulácie riešeného územia (obr. 11):
- predmetné územie regulovať ako homogénne územie s jedným rezidentským
pásmom (“C“) s jednou zónou regulácie (“Z3“)
- vhodne stanoviť a nastaviť regulatívy
- implementovať moderné možnosti úhrad za parkovné, resp. správy
rezidentských permitov
- umožniť efektívne regulovať návštevnícke parkovanie (krátkodobé aj
dlhodobé)
- realizovať vhodné dopravno-regulačné opatrenia
- možnosť realizovať etapovito, na základe charakteru výstavby bytových
jednotiek (HBV a IBV)

Z pohľadu rezidentov je územie účelovo navrhnuté ako homogénne územie
(rezidentské pásmo C so zónou regulácie “Z3“), kde navrhujeme zaviesť rezidentskú
reguláciu statickej dopravy vo večerných/nočných časových intervaloch, t. j. v období,
kedy je regulácia z pohľadu súčasných parkovacích kapacít opodstatnená, nevyhnutná
a žiadúca. Z pohľadu dostupných údajov dodaných objednávateľom (tabuľka č. 2) je
možné po ich analýze konštatovať, že v súčasnosti dopyt po regulárnej ponuke
a dopytu po “živelno-reálnom“ parkovaní predstavuje v priemere cca 30% rozdiel, resp.
v absolútnych číslach to predstavuje cca 190 parkovacích miest, viď tabuľka č. 3. Je
nutné uviesť, že analyzované údaje statickej dopravy dodané objednávateľom sú
priemerné hodnoty z dvoch sledovaných dňoch. Ide o priemerné týždenné dni (utorok),
avšak sú to utorky pred a po štátnych sviatkoch (Veľká Noc), ktoré reálne môžu zo
svojej povahy ovplyvniť výsledky analýzy. Každopádne je značný predpoklad, že sa
jedná o extrémnej nie bežnej hodnote objemu statickej dopravy v riešenom území.
Analýza hodnôt statickej dopravy bola realizovaná iba na tých uliciach (prevažne HBV),
kde boli dodané objednávateľom všetky relevantné údaje. Je možné však tvrdiť, že sa
jedná o ulice s prevažne HBV, kde je problém so statickou dopravou najvypuklejší.
IRB/005/2020
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TABUĽKA č.2 Hodnoty bytových jednotiek a foriem parkovania v riešenom území
PARKUJÚCE VOZIDLÁ V ÚZEMÍ MIMO VYZNAČENÝCH
PARKOVACÍCH MIEST
POČET
BYTOV

ULICA

Parkovanie
zeleň+chodník

Legálne
parkovanie v
uličnom priestore

Počet
parkujúcich
vozidiel mimo
exist. park.
miest

Parkovanie na
vyznačených
parkovacích miestach*
Voľné
park.
miesta

Parkujúce
vozidlá v
boxoch

PARKUJÚCE
VOZIDLÁ
SPOLU

ROZDIEL
PARK.
VOZ. A
POČTU
PARK.
MIEST

Borovnianska

82

0

18

18

0

21

39

-18

Bánika

255

17

33

50

2

133

182

-47

Smreková

153

19

43

62

1

115

176

-60

Jedľová

214

17

38

55

1

47

102

-54

Jabloňová

60

12

1

13

8

35

47

-4

Ružová

172

17

3

20

11

105

125

-9

SPOLU

936
82
136
218
23
456
671
-192
Všetky uvedené hodnoty sú priemernými hodnotami údajov statickej dopravy získanými objednávateľom z dní: 16. 4. 2019 a
23. 4. 2019 a počtu bytových jednotiek dodaných objednávateľom dokumentácie

TABUĽKA č.3 Hodnoty rozdielov statickej dopravy dopytu a ponuky parkovacích kapacít v riešenom
území

ULICA

POČET
BYTOV

POMER EXIST.
POMER
PARKOVACÍCH PARKJÚCICH
PARKUJÚCE VOZIDLÁ
MIEST A
VOZIDIEL A
SPOLU
BYTOVÝCH
BYTOVÝCH
JEDNOTIEK
JEDNOTIEK

ROZDIEL DOPYTU A PONUKY
PARKOVACÍCH KAPACÍT (%)

Borovnianska

82

39

0,26

0,48

-47

Bánika

255

182

0,53

0,71

-26

Smreková

153

176

0,76

1,15

-35

Jedľová

214

102

0,22

0,48

-53

Jabloňová

60

47

0,72

0,78

-9

Ružová

172

125

0,67

0,73

-8

SPOLU

936
671
0,32
0,43
-29,7
Všetky uvedené hodnoty sú priemernými hodnotami údajov statickej dopravy získanými objednávateľom z dní: 16. 4. 2019 a
23. 4. 2019 a počtu bytových jednotiek dodaných objednávateľom dokumentácie
0,00

Priemerné hodnoty

Riešené územie, resp. jeho verejný uličný priestor je možné vhodnými
neinvazívnymi dopravno-regulačnými opatreniami efektívnejšie využiť a tým pádom
zvýšiť jeho parkovaciu kapacitu. Územie je z pohľadu svojho charakteru “obytnej zóny“
predurčené k upokojeniu dopravy, ktorej súčasťou sú prvky upokojenia v podobe
príslušných dopravných zariadení, príslušných stavebných úprav, ako aj realizácie,
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resp. zmeny dopravných režimov ulíc, napríklad v podobe zjednosmerňovania.
Uvedeným riešením je možné efektívnejšie využívať existujúce spevnené plochy a tým
pádom je možné zvyšovať legálnosť súčasných parkovacích možností využívania
existujúcich spevnených plôch.
Taktiež je možné zvýšiť v riešenom území parkovacie kapacity prostredníctvom
hromadných garáži či už prostredníctvom verejných zdrojov, PPP projektov, alebo čisto
vstupu súkromného investora. Tu je nevyhnutné pripomenúť, že bez regulácie
verejného/uličného priestoru okolitého územia, je zámer budovania hromadných garáži
veľmi problematický, resp. ekonomicky veľmi riskantný.
Riešenú oblasť je žiadúce regulovať na základe dodaných prieskumov statickej
dopravy vo večerných hodinách tak, aby boli preferovaní rezidenti s trvalým pobytom
na riešenom území a s jednojednoznačným vzťahom k príslušnému motorovému
vozidlu, ktoré využíva predmetné verejné priestranstvo na parkovanie. Z povahy
charakteru územia (funkcia bývania) v čase ekonomicky aktívnom (06:00h – 18:00h) je
žiaduce, aby riešené územie mohlo byť dopravne obsluhované aj nerezidentmi
(živnostníci poskytujúci služby – stavebník, inštalatér, ..., denné návštevy rezidentov,
...). Vo večerných hodinách, kedy odstavné a parkovacie plochy sú využívané na
večerné odstavovanie vozidiel obyvateľov riešeného územia je nutné riešené verejné
plochy regulovať pre užívateľov, ktorí spĺňajú vhodne nastavané regulatívy.
Administratíva permitov musí byť plne digitálna nie len z pohľadu značného
množstva emitovaných rezidentských permitov (povolení/kariet), ale aj z pohľadu
realizácie kontroly a vykonávania následnej represie.
Spravovanie verejného/uličného priestoru pre účely statickej dopravy je opäť
možné využívať prirodzené nástroje, resp. regulatívy v podobe daňovej disciplíny
rezidenta (napr. RK nedostane neplatič miestnych daní), regulácie firemných vozidiel,
rozmery vozidiel a pod.
Na základe praktických skúseností je možné s veľkou pravdepodobnosťou
predpokladať, že po zavadení regulácie a vhodných dopravno-organizačných opatrení
sa objem “nelegálnej“ statickej dopravy v riešenom území z pohľadu objemu zníži po
parkovaní cca o 10%. Ďalší všeobecný objem statickej dopravy je možné zregulovať na
základe vhodne zvolených regulatívov, ktoré budú predmetom realizácie a
implementácie konkrétnej parkovacej politiky. Tieto objemy statickej dopravy sú
základným predpokladom, aby mohlo byť riešené územie využívané vhodnejším
a žiaducim spôsobom z pohľadu funkčného využívania riešeného územia, ako
napríklad v čo najväčšej miere realizovať vodorovné doprané značenie na existujúcich
parkovacích plochách, zjednosmerňovanie dopravných režimov v riešenom území,
a pod. .
Z pohľadu budúcich parkovacích kapacít, je možné uvažovať o využití
súčasných plôch verejného priestoru v podobe výstavby parkovacích domov
(viacpodlažné parkovacie objekty), pri ktorých sa verejný priestor využije z pohľadu
počtu parkovacích miest a plošného nároku územia efektívnejšie.
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Návrhy parkovacích domov na základe dostupných údajov od objednávateľa:
- parkovací dom 1: kapacita cca 200 parkovacích miest, Borovnianska ul.
- parkovací dom 2: kapacita cca 120 parkovacích miest, Ružová ul.
Predmetnú výstavbu parkovacích domov odporúčame realizovať per partes, t. j.
po častiach a následne zanalyzovať stav statickej dopravy v území, ale to výlučne až
po zavedení regulácie statickej dopravy, lebo v riešenom území sa nachádza značný
počet garáži (cca 150), ktoré na základe praktických skúseností sú dnes do značnej
miery nevyužívané, resp. využívané na iné účely. Zavedenie regulácie a vhodne
nastavených regulatívov, napr. značná cenová diferencia medzi prvým a druhým, resp.
tretím vozidlom na bytovú jednotku prirodzene donúti vodičov/rezidentov reálne
premýšľať o permanentnom využívaní svojich garáži na úkor parkovania v uličnom
priestore.
V prípade, že sa preukáže aj po zavedení regulácie následne potreba zvýšenia
ponuky parkovacích miest, je možné začať racionálne uvažovať o výstavbe
parkovacieho domu.
Z pohľadu lepšej dopravnej obslužnosti vybraných záujmových bodov je vhodné
uvažovať o zvýšení parkovacej kapacity pri objektoch MŠ Ďatelinka a KD Podborová.
Pri implementácií konkrétnych regulatívov je možné uvažovať prioritne o tom, že:
- žiadateľ musí mať trvalý pobyt, resp. sídlo alebo prevádzku v riešenom území
- musí byť vlastníkom, alebo držiteľom motorového vozidla
- nesmie mať daňové podlžnosti voči mestu
- rezidentský permit je možné na bytovú jednotku zregulovať prostredníctvom
progresívnej cenovej politiky, t. j. s počtom rezidentských kariet na bytovú
jednotku by mala adekvátne rásť aj ich cena, alebo je možné regulovať počet
na základe striktne stanoveného počtu rezidentských kariet na bytovú
jednotku, resp. sídlo, alebo prevádzku v riešenom území
- platnosť regulácie vo večerných, resp. nočných hodinách
- a iné.
Návrh detailnejších regulatívov bol už spomenutý v dokumentácií, resp. je
možné ich detailne stanoviť pri konkrétnom návrhu parkovacej politiky a to
predovšetkým pri poznaní súčasného stavu statickej dopravy v území.
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OBR. č. 11 Územie 3: PODBOROVÁ

ZDROJ: mapový podklad – www.mapy.cz

Oblasť č. 4 (ZLATÝ POTOK):
Riešenú oblasť môžeme považovať za územie s prevažnou funkciou bývania
a marginálne aj občianskej vybavenosti. Oblasť je charakteristická predovšetkým
hromadnou bytovou výstavbou.
Na základe dodaných údajov od objednávateľa, ako aj fyzických obhliadok
a miestnych znalostí, je možné tvrdiť, že aj táto riešená mestská časť, ako aj iné
mestské časti obdobného charakteru je sužovaná z pohľadu statickej dopravy
charakterom správania sa rezidentov (vodičov) predmetného územia nerešpektovaním
všeobecných dopravných pravidiel (legislatívne pravidlá). Základným motivačným
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prvkom vodičov, je vzdialenosť k bydlisku, resp. ich pešia dostupnosť po odstavení
vozidla. V prípade zavedenia regulácie statickej dopravy je nutné sprísniť represiu
s ohľadom na prípadnú zónovú reguláciu statickej dopravy riešeného územia.
Vstupy:
- údaje statickej dopravy dodané objednávateľom (2018, 2019, 2020)
- koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Zvolen, r. 2013 (EEI)
- dokument počtu bytových jednotiek od objednávateľa
- obhliadka riešeného územia
- miestne znalé informácie poskytnuté objednávateľom
Základný návrh regulácie riešeného územia (obr. 12):
- predmetné územie regulovať ako homogénne územie s jedným rezidentským
pásmom (“D“) s jednou zónou regulácie (“Z3“)
- vhodne stanoviť a nastaviť regulatívy
- implementovať moderné možnosti úhrad za parkovné, resp. správy
rezidentských permitov
- umožniť efektívne regulovať návštevnícke parkovanie (krátkodobé aj
dlhodobé)
- realizovať vhodné dopravno-regulačné opatrenia
- možnosť realizovať etapovito, na základe charakteru výstavby bytových
jednotiek (HBV a IBV)

Z pohľadu rezidentov je územie účelovo navrhnuté ako homogénne územie
(rezidentské pásmo D so zónou regulácie “Z3“), kde navrhujeme zaviesť rezidentskú
reguláciu statickej dopravy vo večerných/nočných časových intervaloch, t. j. v období,
kedy je regulácia z pohľadu súčasných parkovacích kapacít opodstatnená, nevyhnutná
a žiadúca. Z pohľadu dostupných údajov dodaných objednávateľom (tabuľka č. 4) je
možné po ich analýze konštatovať, že v súčasnosti dopyt po regulárnej ponuke
a dopytu po “živelno-reálnom“ parkovaní predstavuje v priemere cca 18,5% rozdiel,
resp. v absolútnych číslach to predstavuje hodnotu cca 225 parkovacích miest, viď
tabuľka č. 5. Je nutné uviesť, že analyzované údaje statickej dopravy dodané
objednávateľom sú priemerné hodnoty z dvoch sledovaných dňoch. Ide o priemerné
týždenné dni (utorok), avšak sú to utorky pred a po štátnych sviatkoch (Veľká Noc),
ktoré reálne môžu zo svojej povahy ovplyvniť výsledky analýzy. Každopádne je značný
predpoklad, že sa jedná o extrémnej nie bežnej hodnote objemu statickej dopravy
v riešenom území. Analýza hodnôt statickej dopravy bola realizovaná iba na tých
uliciach (prevažne HBV), kde boli dodané objednávateľom všetky relevantné údaje. Je
možné však tvrdiť, že sa jedná o ulice s prevažne HBV, kde je problém so statickou
dopravou najvypuklejší.
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TABUĽKA č.4 Hodnoty bytových jednotiek a foriem parkovania v riešenom území
PARKUJÚCE VOZIDLÁ V ÚZEMÍ MIMO VYZNAČENÝCH
PARKOVACÍCH MIEST
POČET
BYTOV

ULICA

Parkovanie
zeleň+chodník

Legálne
parkovanie v
uličnom priestore

Počet
parkujúcich
vozidiel mimo
exist. park.
miest

Parkovanie na
vyznačených
parkovacích miestach*
Voľné
park.
miesta

Parkujúce
vozidlá v
boxoch

PARKUJÚCE
VOZIDLÁ
SPOLU

ROZDIEL
PARK.
VOZ. A
POČTU
PARK.
MIEST

A. Hlinku

82

54

65

119

17

468

587

-102

Prachtická

255

20

32

52

6

164

215

-45

Rázusa

153

21

34

55

6

185

239

-48

Centrum

214

21

13

34

4

196

230

-30

SPOLU

704
116
144
260
33
1013
1271
-225
Všetky uvedené hodnoty sú priemernými hodnotami údajov statickej dopravy získanými objednávateľom z dní: 16. 4. 2019 a
23. 4. 2019 a počtu bytových jednotiek dodaných objednávateľom dokumentácie

TABUĽKA č.5 Hodnoty rozdielov statickej dopravy dopytu a ponuky parkovacích kapacít v riešenom
území

ULICA

POČET
BYTOV

POMER EXIST.
POMER
PARKOVACÍCH PARKJÚCICH
PARKUJÚCE VOZIDLÁ
MIEST A
VOZIDIEL A
SPOLU
BYTOVÝCH
BYTOVÝCH
JEDNOTIEK
JEDNOTIEK

ROZDIEL DOPYTU A PONUKY
PARKOVACÍCH KAPACÍT (%)

A. Hlinku

82

587

5,91

7,16

-18

Prachtická

255

215

0,67

0,84

-21

Rázusa

153

239

1,25

1,56

-21

Centrum

214

230

0,93

1,07

-14

SPOLU

704
1271
2,19
2,66
-18,5
Všetky uvedené hodnoty sú priemernými hodnotami údajov statickej dopravy získanými objednávateľom z dní: 16. 4. 2019 a
23. 4. 2019 a počtu bytových jednotiek dodaných objednávateľom dokumentácie
0,00

Priemerné hodnoty

Riešené územie, resp. jeho verejný uličný priestor je možné vhodnými
neinvazívnymi dopravno-regulačnými opatreniami efektívnejšie využiť a tým pádom
primerane zvýšiť jeho parkovaciu kapacitu. Územie je z pohľadu svojho charakteru
“obytnej zóny“ predurčené k upokojeniu dopravy, ktorej súčasťou sú prvky upokojenia
v podobe príslušných dopravných zariadení, príslušných stavebných úprav, ako aj
realizácie, resp. zmeny dopravných režimov ulíc, napríklad v podobe
zjednosmerňovania. Uvedeným riešením je možné efektívnejšie využívať existujúce
spevnené plochy a tým pádom je možné zvyšovať legálnosť súčasných parkovacích
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možností využívania existujúcich spevnených plôch.
Taktiež je možné zvýšiť v riešenom území parkovacie kapacity prostredníctvom
hromadných garáži či už prostredníctvom verejných zdrojov, PPP projektov, alebo čisto
vstupu súkromného investora. Tu je nevyhnutné pripomenúť, že bez regulácie
verejného/uličného priestoru okolitého územia, je zámer budovania hromadných garáži
veľmi problematický, resp. ekonomicky veľmi riskantný.
Riešenú oblasť je žiadúce regulovať na základe dodaných prieskumov statickej
dopravy vo večerných hodinách tak, aby boli preferovaní rezidenti s trvalým pobytom
na riešenom území a s jednojednoznačnmým vzťahom k príslušnému motorovému
vozidlu, ktoré využíva predmetné verejné priestranstvo na parkovanie. Z povahy
charakteru územia (funkcia bývania) v čase ekonomicky aktívnom (06:00h – 18:00h) je
žiaduce, aby riešené územie mohlo byť dopravne obsluhované aj nerezidentmi
(živnostníci poskytujúci služby – stavebník, inštalatér, ..., denné návštevy rezidentov,
...). Vo večerných hodinách, kedy odstavné a parkovacie plochy sú využívané na
večerné odstavovanie vozidiel obyvateľov riešeného územia je nutné riešené verejné
plochy regulovať pre užívateľov, ktorí spĺňajú vhodne nastavané regulatívy.
Administratíva permitov musí byť plne digitálna nie len z pohľadu značného
množstva emitovaných rezidentských permitov (povolení/kariet), ale aj z pohľadu
realizácie kontroly a vykonávania následnej represie.
Spravovanie verejného/uličného priestoru pre účely statickej dopravy je opäť
možné využívať prirodzené nástroje, resp. regulatívy v podobe daňovej disciplíny
rezidenta (napr. RK nedostane neplatič miestnych daní), regulácie firemných vozidiel,
rozmery vozidiel a pod.
Na základe praktických skúseností je možné s veľkou pravdepodobnosťou
predpokladať, že po zavadení regulácie a vhodných dopravno-organizačných opatrení
sa objem “nelegálnej“ statickej dopravy v riešenom území z pohľadu objemu zníži po
parkovaní cca o 10%. Ďalší všeobecný objem statickej dopravy je možné zregulovať na
základe vhodne zvolených regulatívov, ktoré budú predmetom realizácie a
implementácie konkrétnej parkovacej politiky. Tieto objemy statickej dopravy sú
základným predpokladom, aby mohlo byť riešené územie využívané vhodnejším
a žiaducim spôsobom z pohľadu funkčného využívania riešeného územia, ako
napríklad v čo najväčšej miere realizovať vodorovné doprané značenie na existujúcich
parkovacích plochách, zjednosmerňovanie dopravných režimov v riešenom území,
a pod. .
Z pohľadu budúcich parkovacích kapacít, je možné uvažovať o využití
súčasných plôch verejného priestoru v podobe výstavby parkovacích domov
(viacpodlažné parkovacie objekty), pri ktorých sa verejný priestor využije z pohľadu
počtu parkovacích miest a plošného nároku územia efektívnejšie.
Návrhy parkovacích domov na základe dostupných údajov od objednávateľa:
- parkovací dom 1: kapacita cca 150 parkovacích miest, Prachtická ul. (ÚPM)
- parkovací dom 2: kapacita cca 300 parkovacích miest, Ul. A. Hlinku (ÚPM)
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Predmetnú výstavbu parkovacích domov odporúčame realizovať per partes, t. j.
po častiach a následne zanalyzovať stav statickej dopravy v území, ale to výlučne až
po zavedení regulácie statickej dopravy, lebo v riešenom území sa nachádza značne
výrazný počet garáži (cca 850 kusov - 2/3_oblasť Prachtická + Rázusa a 1/3_oblasť A.
Hlinku + Centrum), ktoré na základe praktických skúseností sú dnes do značnej miery
nevyužívané, resp. využívané na iné účely. Zavedenie regulácie a vhodne nastavených
regulatívov, napr. značná cenová diferencia medzi prvým a druhým, resp. tretím
vozidlom na bytovú jednotku prirodzene donúti vodičov/rezidentov reálne premýšľať
o permanentnom využívaní svojich garáži na úkor parkovania v uličnom priestore
a v tejto oblasti aj s ohľadom na množstvo garáží by to malo zásadný účinok.
V prípade, že sa preukáže aj po zavedení regulácie následne potreba zvýšenia
ponuky parkovacích miest, je možné začať racionálne uvažovať o výstavbe
parkovacieho domu.
Z pohľadu lepšej dopravnej obslužnosti územia a z pohľadu statickej dopravy je
istý potenciál využitia obratiska a jeho priestoru/okolia na vybudovanie nových
parkovacích miest na povrchu (A. Hlinku).
Pri implementácií konkrétnych regulatívov je možné uvažovať prioritne o tom, že:
- žiadateľ musí mať trvalý pobyt, resp. sídlo alebo prevádzku v riešenom území
- musí byť vlastníkom, ale držiteľom motorového vozidla
- nesmie mať daňové podlžnosti voči mestu
- rezidentský permit je možné na bytovú jednotku zregulovať prostredníctvom
progresívnej cenovej politiky, t. j. s počtom rezidentských kariet na bytovú
jednotku by mala adekvátne rásť aj ich cena, alebo je možné regulovať počet
na základe striktne stanoveného počtu rezidentských kariet na bytovú
jednotku, resp. sídlo, alebo prevádzku v riešenom území
- platnosť regulácie vo večerných, resp. nočných hodinách
- a iné.
Návrh detailnejších regulatívov bol už spomenutý v dokumentácií, resp. je
možné ich detailne stanoviť pri konkrétnom návrhu parkovacej politiky a to
predovšetkým pri poznaní súčasného stavu statickej dopravy v území.
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OBR. č. 12 Územie 4: ZLATÝ POTOK

ZDROJ: mapový podklad – www.mapy.cz

Oblasť č. 5 (SEKIER-LIPOVEC-ZÁHONOK):
Riešenú oblasť môžeme považovať za územie s prevažnou funkciou bývania
a marginálne aj občianskej vybavenosti. Oblasť je charakteristická predovšetkým
hromadnou bytovou výstavbou, ale v riešenom území sa nachádzajú aj oblasti s IBV.
Na základe dodaných údajov od objednávateľa, ako aj fyzických obhliadok
a miestnych znalostí, je možné tvrdiť, že aj táto riešená mestská časť, ako aj iné
mestské časti obdobného charakteru je sužovaná z pohľadu statickej dopravy
charakterom správania sa rezidentov (vodičov) predmetného územia nerešpektovaním
všeobecných dopravných pravidiel (legislatívne pravidlá). Základným motivačným
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prvkom vodičov, je vzdialenosť k bydlisku, resp. ich pešia dostupnosť po odstavení
vozidla. V prípade zavedenia regulácie statickej dopravy je nutné sprísniť represiu
s ohľadom na prípadnú zónovú reguláciu statickej dopravy riešeného územia.
Vstupy:
- údaje statickej dopravy dodané objednávateľom (2018, 2019, 2020)
- koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Zvolen, r. 2013 (EEI)
- dokument počtu bytových jednotiek od objednávateľa
- obhliadka riešeného územia
- miestne znalé informácie poskytnuté objednávateľom
Základný návrh regulácie riešeného územia (obr. 13):
- predmetné územie regulovať ako homogénne územie s jedným rezidentským
pásmom (“E“) s jednou zónou regulácie (“Z3“)
- vhodne stanoviť a nastaviť regulatívy
- implementovať moderné možnosti úhrad za parkovné, resp. správy
rezidentských permitov
- umožniť efektívne regulovať návštevnícke parkovanie (krátkodobé aj
dlhodobé)
- realizovať vhodné dopravno-regulačné opatrenia
- možnosť realizovať etapovito, na základe charakteru výstavby bytových
jednotiek (HBV a IBV)

Z pohľadu rezidentov je územie účelovo navrhnuté ako homogénne územie
(rezidentské pásmo E so zónou regulácie “Z3“), kde navrhujeme zaviesť rezidentskú
reguláciu statickej dopravy vo večerných/nočných časových intervaloch, t. j. v období,
kedy je regulácia z pohľadu súčasných parkovacích kapacít opodstatnená, nevyhnutná
a žiadúca. Z pohľadu dostupných údajov dodaných objednávateľom (tabuľka č. 6) je
možné po ich analýze konštatovať, že v súčasnosti dopyt po regulárnej ponuke
a dopytu po “živelno-reálnom“ parkovaní predstavuje v priemere cca 20% rozdiel, resp.
v absolútnych číslach to predstavuje hodnotu cca 210 parkovacích miest, viď tabuľka č.
7. Je nutné uviesť, že analyzované údaje statickej dopravy dodané objednávateľom sú
priemerné hodnoty z dvoch sledovaných dňoch. Ide o priemerné týždenné dni (utorok),
avšak sú to utorky pred a po štátnych sviatkoch (Veľká Noc), ktoré reálne môžu zo
svojej povahy ovplyvniť výsledky analýzy. Každopádne je značný predpoklad, že sa
jedná o extrémnej nie bežnej hodnote objemu statickej dopravy v riešenom území.
Analýza hodnôt statickej dopravy bola realizovaná iba na tých uliciach (prevažne HBV),
kde boli dodané objednávateľom všetky relevantné údaje. Je možné však tvrdiť, že sa
jedná o ulice s prevažne HBV, kde je problém so statickou dopravou najvypuklejší.
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TABUĽKA č.6 Hodnoty bytových jednotiek a foriem parkovania v riešenom území
PARKUJÚCE VOZIDLÁ V ÚZEMÍ MIMO VYZNAČENÝCH
PARKOVACÍCH MIEST
ULICA

POČET
BYTOV

Parkovanie
zeleň+chodník

Legálne
parkovanie v
uličnom priestore

Počet
parkujúcich
vozidiel mimo
exist. park.
miest

Parkovanie na
vyznačených
parkovacích miestach*
Voľné
park.
miesta

Parkujúce
vozidlá v
boxoch

PARKUJÚCE
VOZIDLÁ
SPOLU

ROZDIEL
PARK.
VOZ. A
POČTU
PARK.
MIEST

Pribinova

212

9

0

9

0

18

27

-9

Záhonok

534

28

14

42

25

352

393

-16

Malinovského

96

2

6

8

6

39

46

-1

Fullu

240

3

9

12

14

128

139

3

Gen. Svobodu

492

6

18

24

8

288

312

-16

Gen. Asmolova

322

6

8

14

3

191

204

-10

Bella

112

0

15

15

6

58

73

-9

Mojmírova

66

0

13

13

7

43

55

-5

Okružná

402

3

69

72

1

75

147

-71

Gagarina

266

3

21

24

0

100

124

-24

Poničana

198

6

16

22

8

144

166

-14

Gaštanová

24

3

33

36

0

6

42

-36

SPOLU

2964
69
222
291
78
1442
1728
-208
Všetky uvedené hodnoty sú priemernými hodnotami údajov statickej dopravy získanými objednávateľom z dní: 16. 4. 2019 a
23. 4. 2019 a počtu bytových jednotiek dodaných objednávateľom dokumentácie
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TABUĽKA č.7 Hodnoty rozdielov statickej dopravy dopytu a ponuky parkovacích kapacít v riešenom
území

ULICA

POČET
BYTOV

POMER EXIST.
POMER
PARKOVACÍCH PARKJÚCICH
PARKUJÚCE VOZIDLÁ
MIEST A
VOZIDIEL A
SPOLU
BYTOVÝCH
BYTOVÝCH
JEDNOTIEK
JEDNOTIEK

ROZDIEL DOPYTU A PONUKY
PARKOVACÍCH KAPACÍT (%)

Pribinova

212

27

0,08

0,13

-34

Záhonok

534

393

0,71

0,74

-5

Malinovského

96

46

0,47

0,48

-3

Fullu

240

139

0,59

0,58

3

Gen. Svobodu

492

312

0,60

0,63

-6

Gen. Asmolova

322

204

0,60

0,63

-5

Bella

112

73

0,57

0,65

-13

Mojmírova

66

55

0,76

0,83

-10

Okružná

402

147

0,00

0,00

-49

Gagarina

266

124

0,38

0,47

-20

Poničana

198

166

0,77

0,84

-9

Gaštanová

24

42

0,25

1,75

-86

SPOLU

2964
1728
0,48
0,64
-19,8
Všetky uvedené hodnoty sú priemernými hodnotami údajov statickej dopravy získanými objednávateľom z dní: 16. 4. 2019 a
23. 4. 2019 a počtu bytových jednotiek dodaných objednávateľom dokumentácie
0,00

Priemerné hodnoty

Riešené územie, resp. jeho verejný uličný priestor je možné vhodnými
neinvazívnymi dopravno-regulačnými opatreniami efektívnejšie využiť a tým pádom
primerane zvýšiť jeho parkovaciu kapacitu. Územie je z pohľadu svojho charakteru
“obytnej zóny“ predurčené k upokojeniu dopravy, ktorej súčasťou sú prvky upokojenia
v podobe príslušných dopravných zariadení, príslušných stavebných úprav, ako aj
realizácie, resp. zmeny dopravných režimov ulíc, napríklad v podobe
zjednosmerňovania. Uvedeným riešením je možné efektívnejšie využívať existujúce
spevnené plochy a tým pádom je možné zvyšovať legálnosť súčasných parkovacích
možností využívania existujúcich spevnených plôch.
Taktiež je možné zvýšiť v riešenom území parkovacie kapacity prostredníctvom
hromadných garáži či už prostredníctvom verejných zdrojov, PPP projektov, alebo čisto
vstupu súkromného investora. Tu je nevyhnutné pripomenúť, že bez regulácie
verejného/uličného priestoru okolitého územia, je zámer budovania hromadných garáži
veľmi problematický, resp. ekonomicky veľmi riskantný.
Riešenú oblasť je žiadúce regulovať na základe dodaných prieskumov statickej
dopravy vo večerných hodinách tak, aby boli preferovaní rezidenti s trvalým pobytom
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na riešenom území a s jednojednoznačnmým vzťahom k príslušnému motorovému
vozidlu, ktoré využíva predmetné verejné priestranstvo na parkovanie. Z povahy
charakteru územia (funkcia bývania) v čase ekonomicky aktívnom (06:00h – 18:00h) je
žiaduce, aby riešené územie mohlo byť dopravne obsluhované aj nerezidentmi
(živnostníci poskytujúci služby – stavebník, inštalatér, ..., denné návštevy rezidentov,
...). Vo večerných hodinách, kedy odstavné a parkovacie plochy sú využívané na
večerné odstavovanie vozidiel obyvateľov riešeného územia je nutné riešené verejné
plochy regulovať pre užívateľov, ktorí spĺňajú vhodne nastavané regulatívy.
Administratíva permitov musí byť plne digitálna nie len z pohľadu značného
množstva emitovaných rezidentských permitov (povolení/kariet), ale aj z pohľadu
realizácie kontroly a vykonávania následnej represie.
Spravovanie verejného/uličného priestoru pre účely statickej dopravy je opäť
možné využívať prirodzené nástroje, resp. regulatívy v podobe daňovej disciplíny
rezidenta (napr. RK nedostane neplatič miestnych daní), regulácie firemných vozidiel,
rozmery vozidiel a pod.
Na základe praktických skúseností je možné s veľkou pravdepodobnosťou
predpokladať, že po zavadení regulácie a vhodných dopravno-organizačných opatrení
sa objem “nelegálnej“ statickej dopravy v riešenom území z pohľadu objemu zníži po
parkovaní cca o 10%. Ďalší všeobecný objem statickej dopravy je možné zregulovať na
základe vhodne zvolených regulatívov, ktoré budú predmetom realizácie a
implementácie konkrétnej parkovacej politiky. Tieto objemy statickej dopravy sú
základným predpokladom, aby mohlo byť riešené územie využívané vhodnejším
a žiaducim spôsobom z pohľadu funkčného využívania riešeného územia, ako
napríklad v čo najväčšej miere realizovať vodorovné doprané značenie na existujúcich
parkovacích plochách, zjednosmerňovanie dopravných režimov v riešenom území,
a pod. .
Z pohľadu budúcich parkovacích kapacít, je možné uvažovať o využití
súčasných plôch verejného priestoru v podobe výstavby parkovacích domov
(viacpodlažné parkovacie objekty), pri ktorých sa verejný priestor využije z pohľadu
počtu parkovacích miest a plošného nároku územia efektívnejšie.
Návrhy parkovacích domov na základe dostupných údajov od objednávateľa:
- parkovací dom 1: kapacita cca 250 parkovacích miest, Ul. Záhonok (ÚPM)
- radové garáže 1: kapacita cca 350 parkovacích miest, Okružná ul.
- radové garáže 2: kapacita cca 150 parkovacích miest, Ul. J. Poničana (ÚPM)
Predmetnú výstavbu parkovacích domov navrhujeme realizovať per partes, t. j.
po častiach a následne zanalyzovať stav statickej dopravy v území. V prípade, že sa
preukáže následne potreba zvýšenia ponuky parkovacích miest, je možné začať
racionálne uvažovať o výstavbe ďalšieho parkovacieho domu.
Z pohľadu dodaných vstupných údajov od objednávateľa, je relatívne ťažko
zanalyzovať komplexne celé riešené územie. Určite preferujeme pri realizácií
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prípadných výstavieb parkovacích domov najskôr implementovať do praxe reguláciu
statickej dopravy a to hlavne v mestskej časti Lipovec, kde sa nachádza najväčšia
početnosť garáží. Zavedenie regulácie a vhodne nastavených regulatívov, napr. značná
cenová diferencia medzi prvým a druhým, resp. tretím vozidlom na bytovú jednotku
prirodzene donúti vodičov/rezidentov reálne premýšľať o permanentnom využívaní
svojich garáži na úkor parkovania v uličnom priestore. V celom riešenom úseku sa
nachádza cca 460 garáží, ale prevažná časť sa nachádza v mestskej časti Lipovec,
resp. Sekier.
V prípade, že sa preukáže aj po zavedení regulácie následne potreba zvýšenia
ponuky parkovacích miest, je možné začať racionálne uvažovať o výstavbe
parkovacieho domu, resp. iných plošných záberov v území pre účely navýšenia počtu
parkovacích miest.
Pri implementácií konkrétnych regulatívov je možné uvažovať prioritne o tom, že:
- žiadateľ musí mať trvalý pobyt, resp. sídlo alebo prevádzku v riešenom
území,
- musí byť vlastníkom, ale držiteľom motorového vozidla,
- nesmie mať daňové podlžnosti voči mestu
- rezidentský permit je možné na bytovú jednotku zregulovať prostredníctvom
progresívnej cenovej politiky, t. j. s počtom rezidentských kariet na bytovú
jednotku by mala adekvátne rásť aj ich cena, alebo je možné regulovať počet
na základe striktne stanoveného počtu rezidentských kariet na bytovú
jednotku, resp. sídlo, alebo prevádzku v riešenom území,
- platnosť regulácie vo večerných, resp. nočných hodinách,
- a iné.
Návrh detailnejších regulatívov bol už spomenutý v dokumentácií, resp. je
možné ich detailne stanoviť pri konkrétnom návrhu parkovacej politiky a to
predovšetkým pri poznaní súčasného stavu statickej dopravy v území.
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OBR. č. 13 Územie 5: SEKIER_LIPOVEC_ZÁHONOK

ZDROJ: mapový podklad – www.mapy.cz

Oblasť č. 6 (BALKÁN):
Riešenú oblasť môžeme považovať za územie s prevažnou funkciou bývania, či
už v charaktere IBV, alebo HBV. Jedná sa o nie moc aktívne územie. Z dôvodu
žiadnych štatistických údajov od objednávateľa je veľmi ťažko detailnejšie a exaktnejšie
popísať stav statickej dopravy v území. Na základe všeobecných poznatkov, miestnych
znalostí a charakteru územia, t. j. funkcia bývanie, je možné predpokladať nasledovné
návrhy regulácie riešeného územia.
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Základný návrh regulácie riešeného územia (obr. 14):
-

predmetné územie regulovať homogénne územie s jedným rezidentským
pásmom (“E“) s jednou zónou regulácie (“Z3“)
vhodne stanoviť a nastaviť regulatívy
implementovať moderné možnosti úhrad za parkovné, resp. správy
rezidentských permitov
umožniť efektívne regulovať návštevnícke parkovanie (krátkodobé aj
dlhodobé)
realizovať vhodné dopravno-regulačné opatrenia

Predmetné územie je možné v rámci priestorových možností a daností, s
drobnými stavebnými úpravami, úpravy dopravného režimu, ako aj realizácií
príslušného vodorovného dopravného značenia vhodne upraviť parkovacie možnosti
z pohľadu maximalizácie a zefektívnenia využitia územia v súvislosti so statickou
dopravou.
V neposlednom rade je nutné maximalizovať možnosti, resp. motivovať
rezidentov k využívaniu existujúcich parkovacích možností v objektoch garáži. Možné
to je vhodným natavením regulatívov statickej dopravy, ktoré budú zvolené na základe
analýzy aktuálneho stavu statickej dopravy.

Pri implementácií konkrétnych regulatívov je možné uvažovať prioritne o tom, že:
- žiadateľ musí mať trvalý pobyt, resp. sídlo alebo prevádzku v riešenom území
- musí byť vlastníkom, ale držiteľom motorového vozidla
- rezidentský permit je možné na bytovú jednotku zregulovať prostredníctvom
progresívnej cenovej politiky, t. j. s počtom rezidentských kariet na bytovú
jednotku by mala adekvátne rásť aj ich cena, alebo je možné regulovať počet
na základe striktne stanoveného počtu rezidentských kariet na bytovú
jednotku, resp. sídlo, alebo prevádzku v riešenom území
- platnosť regulácie vo večerných, resp. nočných hodinách
- a iné.
Návrh detailnejších regulatívov bol už spomenutý v dokumentácií, resp. je
možné ich detailne stanoviť pri konkrétnom návrhu parkovacej politiky a to
predovšetkým pri poznaní súčasného stavu statickej dopravy v území.
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OBR. č. 14 Územie 5: BALKÁN

ZDROJ: mapový podklad – www.mapy.cz

Oblasť č. 7 (ZÁPAD-TEPLIČKY):
Riešenú oblasť môžeme považovať za územie s prevažnou funkciou bývania
a čiastočne občianskej vybavenosti. Ide o najmladšie sídlisko mesta Zvolen so
značným objemom statickej dopravy. Oblasť je charakteristická hromadnou bytovou
výstavbou s objektmi v priemere 8 poschodového charakteru. V riešenom území, resp.
v pridruženom dopravnom priestore sa nachádzajú okrem verejných/uličných
priestranstiev aj súkromné kapacity ponuky statickej dopravy v podobe parkovacieho
domu (BOD X), parkovacích kapacity obchodných centier, ... .
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Vstupy:
- urbanistická štúdia: Revitalizácia sídliska Zvolen Západ – Tepličky
- údaje statickej dopravy dodané objednávateľom (2018, 2019, 2020)
- koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Zvolen, r. 2013 (EEI)
- územnoplánovacia dokumentácia o stave parkovania na sídlisku Západ Tepličky
- podklady poskytnuté MsP Zvolen
- obhliadka riešeného územia
- miestne znalé informácie poskytnuté objednávateľom
Základný návrh regulácie riešeného územia (obr. 15):
-

predmetné územie regulovať ako homogénne územie s jedným rezidentským
pásmom (“G“) s jednou zónou regulácie (“Z3“)
vhodne stanoviť a nastaviť regulatívy
implementovať moderné možnosti úhrad za parkovné, resp. správy
rezidentských permitov
umožniť efektívne regulovať návštevnícke parkovanie (krátkodobé aj
dlhodobé)
realizovať vhodné dopravno-regulačné opatrenia

Z pohľadu rezidentov je územie účelovo navrhnuté ako homogénne územie
(rezidentské pásmo G so zónou regulácie “Z3“), kde navrhujeme zaviesť rezidentskú
reguláciu statickej dopravy vo večerných/nočných časových intervaloch, t. j. v období,
kedy je regulácia z pohľadu súčasných parkovacích kapacít opodstatnená, nevyhnutná
a žiadúca. Z pohľadu dostupných údajov dodaných objednávateľom (tabuľka č. 8) je
možné po ich analýze konštatovať, že v súčasnosti dopyt po regulárnej ponuke
parkovacích miest na uličnom, resp. verejnom priestore a dopytu po “živelno-reálnom“
parkovaní predstavuje cca 24% rozdiel, resp. v absolútnych číslach to predstavuje
hodnotu cca 650 parkovacích miest, viď tabuľka č. 9.
Je nutné uviesť, že analyzované údaje statickej dopravy dodané objednávateľom
sú priemerné hodnoty z dvoch sledovaných dňoch. Ide o priemerné týždenné dni
(utorok), avšak sú to utorky pred a po štátnych sviatkoch (Veľká Noc), ktoré reálne
môžu zo svojej povahy ovplyvniť výsledky analýzy. Každopádne zo svojej povahy môžu
vypovedať o extrémoch v objeme dopytu po statickej dopravy. Hodnoty z ulice Ľ. Štúra
sú nekompletné v podobe parkujúcich vozidiel a teda prirodzene neboli hodnoty ani
posudzované.
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TABUĽKA č.8 Hodnoty bytových jednotiek a foriem parkovania v riešenom území
PARKUJÚCE VOZIDLÁ V ÚZEMÍ MIMO VYZNAČENÝCH
PARKOVACÍCH MIEST
POČET
BYTOV

ULICA

Parkovanie
zeleň+chodník

Legálne
parkovanie v
uličnom priestore

Počet
parkujúcich
vozidiel mimo
exist. park.
miest

Parkovanie na
vyznačených
parkovacých miestach*
Voľné
park.
miesta

Parkujúce
vozidlá v
boxoch

PARKUJÚCE
VOZIDLÁ
SPOLU

ROZDIEL

Strážska cesta

416

51

15

66

1

262

329

-66

A. Nográdyho

536

49

34

83

2

404

486

-80

D. Ertla

168

12

11

23

1

86

108

-21

E. P. Voljanského

144

1

21

22

0

99

121

-22

Novozámocká

895

139

119

258

2

420

677

-255

K. Šmidkého

216

22

68

90

0

93

182

-89

Kremnická

192

12

16

28

1

156

184

-27

Pražská

280

15

39

54

1

88

141

-52

Tulská

384

2

10

12

4

247

259

-8

Imatra

256

14

16

30

1

152

181

-28

SPOLU

3487
317
349
666
13
2007
2668
-648
Všetky uvedené hodnoty sú priemernými hodnotami údajov statickej dopravy získanými objednávateľom z dní: 16. 4. 2019 a
23. 4. 2019 a počtu bytových jednotiek dodaných objednávateľom dokumentácie

TABUĽKA č.9 Hodnoty rozdielov statickej dopravy dopytu a ponuky parkovacích kapacít v riešenom
území
POMER EXIST.
POMER
PARKOVACÍCH PARKJÚCICH
MIEST A
VOZIDIEL A
BYTOVÝCH
BYTOVÝCH
JEDNOTIEK
JEDNOTIEK

POČET
BYTOV

PARKUJÚCE VOZIDLÁ
SPOLU

Strážska cesta

416

329

0,63

0,79

-21

A. Nográdyho

536

486

0,76

0,91

-17

D. Ertla

168

108

0,52

0,64

-20

E. P. Voljanského

144

121

0,69

0,84

-19

Novozámocká

895

677

0,47

0,76

-38

K. Šmidkého

216

182

0,43

0,84

-49

Kremnická

192

184

0,82

0,96

-15

Pražská

280

141

0,32

0,50

-37

Tulská

384

259

0,65

0,67

-4

Imatra

256

181

0,60

0,71

-16

ULICA

SPOLU

ROZDIEL DOPYTU A PONUKY
PARKOVACÍCH KAPACÍT (%)

3487
2668
0,59
0,76
-23,6
Všetky uvedené hodnoty sú priemernými hodnotami údajov statickej dopravy získanými objednávateľom z dní: 16. 4. 2019 a
23. 4. 2019 a počtu bytových jednotiek dodaných objednávateľom dokumentácie
0,00

Priemerné hodnoty
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Riešené územie, resp. jeho verejný uličný priestor je možné vhodnými
neinvazívnymi dopravno-regulačnými opatreniami efektívnejšie využiť a tým pádom
zvýšiť jeho parkovaciu kapacitu. Územie je z pohľadu svojho charakteru “obytnej zóny“
predurčené k upokojeniu dopravy, ktorej súčasťou sú prvky upokojenia v podobe
príslušných dopravných zariadení, príslušných stavebných úprav, ako aj realizácie,
resp. zmeny dopravných režimov ulíc, napríklad v podobe zjednosmerňovania.
Uvedeným riešením je možné efektívnejšie využívať existujúce spevnené plochy a tým
pádom je možné zvyšovať legálnosť súčasných parkovacích možností využívania
existujúcich spevnených plôch.
Taktiež je možné zvýšiť v riešenom území parkovacie kapacity prostredníctvom
hromadných garáži či už prostredníctvom verejných zdrojov, PPP projektov, alebo čisto
vstupu súkromného investora. Tu je nevyhnutné pripomenúť, že bez regulácie
verejného/uličného priestoru okolitého územia, je zámer budovania hromadných garáži
veľmi problematický, resp. ekonomicky veľmi riskantný.
Riešenú oblasť je žiadúce regulovať na základe dodaných prieskumov statickej
dopravy vo večerných hodinách tak, aby boli preferovaní rezidenti s trvalým pobytom
na riešenom území a s jednojednoznačnmým vzťahom k príslušnému motorovému
vozidlu, ktoré využíva predmetné verejné priestranstvo na parkovanie. Z povahy
charakteru územia (funkcia bývania) v čase ekonomicky aktívnom (06:00h – 18:00h) je
žiaduce, aby riešené územie mohlo byť dopravne obsluhované aj nerezidentmi
(živnostníci poskytujúci služby – stavebník, inštalatér, ..., denné návštevy rezidentov,
...). Vo večerných hodinách, kedy odstavné a parkovacie plochy sú využívané na
večerné odstavovanie vozidiel obyvateľov riešeného územia je nutné riešené verejné
plochy regulovať pre užívateľov, ktorí spĺňajú vhodne nastavané regulatívy.
Administratíva permitov musí byť plne digitálna nie len z pohľadu značného
množstva emitovaných rezidentských permitov (povolení/kariet), ale aj z pohľadu
realizácie kontroly a vykonávania represie.
Spravovanie verejného/uličného priestoru pre účely statickej dopravy je opäť
možné využívať prirodzené nástroje, resp. regulatívy v podobe daňovej disciplíny
rezidenta (napr. RK nedostane neplatič miestnych daní), regulácie firemných vozidiel,
rozmery vozidiel a pod.
Na základe praktických skúseností je možné s veľkou pravdepodobnosťou
predpokladať, že po zavadení regulácie a vhodných dopravno-organizačných opatrení
sa objem “nelegálnej“ statickej dopravy v riešenom území z pohľadu objemu zníži po
parkovaní cca o 10%. Ďalší všeobecný objem statickej dopravy je možné zregulovať na
základe vhodne zvolených regulatívov, ktoré budú predmetom realizácie a
implementácie konkrétnej parkovacej politiky. Tieto objemy statickej dopravy sú
základným predpokladom, aby mohlo byť riešené územie využívané vhodnejším
a žiaducim spôsobom z pohľadu funkčného využívania riešeného územia, ako
napríklad v čo najväčšej miere realizovať vodorovné doprané značenie na existujúcich
parkovacích plochách, zjednosmerňovanie dopravných režimov v riešenom území,
a pod. .
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Z pohľadu budúcich parkovacích kapacít, je možné uvažovať o využití
súčasných plôch verejného priestoru v podobe výstavby parkovacích domov
(viacpodlažné parkovacie objekty), pri ktorých sa verejný priestor využije z pohľadu
počtu parkovacích miest efektívnejšie.
Návrhy parkovacích domov na základe dostupných údajov od objednávateľa:
- parkovací dom 1: kapacita cca 270 parkovacích miest, Pražská ul. (ÚPM)
- parkovací dom 2: kapacita cca 360 parkovacích miest, Tulská ul. (ÚPM)
- parkovací dom 3: kapacita cca 360 parkovacích miest, Tulská ul. (ÚPM)
- parkovací dom 4: kapacita cca 160 parkovacích miest, Novozámocká ul.
- parkovací dom 5: kapacita cca 64 parkovacích miest, Novozámocká ul.
Predmetnú výstavbu parkovacích domov navrhujeme realizovať per partes, t. j.
po častiach a následne zanalyzovať stav statickej dopravy v území. V prípade, že sa
preukáže následne potreba zvýšenia ponuky parkovacích miest, je možné začať
racionálne uvažovať o výstavbe ďalšieho parkovacieho domu. Na základe dodaných
údajov odporúčame realizovať parkovací/ie dom/y 4 a 1, nakoľko práve v tomto území
je z pohľadu dopytu po parkovacích miestach najvyšší tlak. V neposlednom rade je
potrebné brať v súčasnosti voľné kapacity parkovacích miest obchodných centier, ktoré
sú v dotyku s predmetným územím, ako aj finančnú náročnosť výstavy parkovacieho
domu.
Pri implementácií konkrétnych regulatívov je možné uvažovať prioritne o tom, že:
- žiadateľ musí mať trvalý pobyt, resp. sídlo alebo prevádzku v riešenom území
- musí byť vlastníkom, ale držiteľom motorového vozidla
- rezidentský permit je možné na bytovú jednotku zregulovať prostredníctvom
progresívnej cenovej politiky, t. j. s počtom rezidentských kariet na bytovú
jednotku by mala adekvátne rásť aj ich cena, alebo je možné regulovať počet
na základe striktne stanoveného počtu rezidentských kariet na bytovú
jednotku, resp. sídlo, alebo prevádzku v riešenom území
- platnosť regulácie vo večerných, resp. nočných hodinách
- a iné.
Návrh detailnejších regulatívov bol už spomenutý v dokumentácií, resp. je
možné ich detailne stanoviť pri konkrétnom návrhu parkovacej politiky a to
predovšetkým pri poznaní súčasného stavu statickej dopravy v území.
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OBR. č. 15 Územie 1: CMZ – ZÁPAD-TEPLIČKY

ZDROJ: mapový podklad – www.mapy.cz

4 Záver
S ohľadom na relatívne ľahkú dostupnosť motorových vozidiel a obmedzených
možnosti samospráv vytvárať neustále novú ponuku parkovacích miest sa vytvára
enormný tlak na mestá. Mesto Zvolen nie je výnimkou. Bez regulovaného dopytu po
parkovacích miest, sa situácia so statickou dopravou bude komplexne riešiť veľmi
náročne.
Dokumentácia vychádzala predovšetkým z údajov dodaných objednávateľom,
ktoré však boli získavané v značnom časovom rozptyle, ako aj miestnych znalostí
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a informácií a v neposlednom rade zo skúseností z praxe.
Predložený materiál má charakter návrhu konceptu parkovacej politiky mesta
Zvolen. Prioritne má slúžiť iba ako inšpirácia pri riešení problémov statickej dopravy na
území mesta.
V prípade koncipovania ďalšieho stupňa koncepčnej dokumentácie je nutné v
prvom rade získať dáta, ktoré sú aktuálne, vyhodnotiť ich, stanoviť reálne ciele
a nastaviť vhodné regulatívy, ktoré tieto ciele umožnia dosiahnuť.
Z pohľadu riešeného územia je nutné pristupovať ku každému osobitne, t. j. inak
pristupovať k centrálnej mestskej časti, inak k rezidentskej časti mesta a taktiež k tzv.
zmiešaným mestským častiam.
Reguláciu statickej dopravy na území mestského celku je možné využiť aj pre
účely “zlegalizovania“ si bývania na území mesta v podobe nahlasovania si trvalých
pobytov a taktiež napríklad zvýšiť platobnú disciplínu (miestne dane) obyvateľov a pod.
Materiál zo svojej povahy /návrh koncepcie/ neriešil územie a skutkový stav
detailne, napríklad sa nevenoval záchytným parkovacím plochám (bývalé Jegorovove
kasárne, predstaničný priestor, strecha autobusovej stanice a pod.), ktoré majú svoj
význam, neriešil detailné preferencie nemotoristickej, alebo verejnej dopravy a pod., ale
mal by slúžiť ako prvotný materiál na vyvolanie odbornej diskusie, ktorej cieľom by malo
byť spracovanie čo najlepšieho strategického a koncepčného materiálu týkajúceho sa
riešenia statickej dopravy na území mesta s ohľadom na jednotlivé mestské časti.

Spracoval:

Ing. Roman Bartoš
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Príloha 1TS
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Príloha 2TS

Ulice a časti ulíc
mimo platenej zóny

Verejné
parkovacie
boxy

Súkromné
parkovacie
boxy

Tolerované
parkovanie
mimo
boxov

Počet
bytov
v ulici

Chýbajúce
boxy
(len
oficiálne)

Priemerná
obsadenosť (len
verejné boxy)

J. C. Hronského
Kuzmányho nábrežie
Jána Švermu
Jána Hollého
Belu IV.
Môťovská ulica
J. Donča
Železničná
E. M. Šoltésovej
Š. Višňovského
Sokolská
J. Jesenského
M. Kukučína
Sokolská SOU
Družstevná
A. Bernoláka
Sokolská - škôlka
Hlinku – Billa
Hlinku - Lidl

65
14
124
32
14
21
25
3
74
18
22
15
19
46
10
31
16
-

83
108

35
67
7
-

24
53
106
23
18
76
237
73
118
242
32
90
-

39
4
51
163
55
96
227
13
80
-

66,15%
100%
75,53%
83,33%
80,95%
92,06%
88,%
33,33%
85,13%
66,66%
86,36%
46,60%
96,49%
66,67%
40%
100%
45,83%
-

spolu

549

191

109

1092

352

73,71%

Mesto - Východ
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