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1 Základní identifikace díla 

1.1 Objednatel: 

Městská část Praha Suchdol 

Úřad městské části – odbor dopravy 

Suchdolské náměstí 734/3 

165 00 Praha Suchdol 

Číslo objednávky: 0016/2017 

 

1.2 Zpracovatel: 

M.O.Z. Consult s.r.o. 

Radimova 2342/36 

169 00 Praha 6 

IČO: 266 86 503 

Tel.: +420 222 742 621 

E-mail: info@moz-c.cz 

www: www.moz-c.cz 

 

1.3 Etapa díla: 

V návaznosti na zpracovaný projekt organizace dopravy v klidu Projekt organizace dopravy v 

klidu a provozně organizačního zabezpečení zóny placeného stání na části území MČ Praha Suchdol, 

který zadávala Technická správa komunikací hl. m. Prahy v roce 2016 se městská část rozhodla zastavit 

přípravu celoplošné regulace formou zóny placeného stání. Naopak se městská část přiklonila 

k postupnému řešení. Základem tohoto postupného řešení je zejména zpracování výchozího analytického 

dokumentu. 

 

1.4 Seznam často používaných zkratek 

 

Zkratka Význam 

PS Parkovací stání 

OA Osobní automobil 

DvK Doprava v klidu 

ZPS Zóna placeného stání 

OBS Obsazenost (poměr počtu vozidel k počtu parkovacích stání) 
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2 Charakteristika hodnoceného území 

2.1  Vymezení hodnoceného území 

Hodnocené území se nachází v severní části hlavního města Prahy. Území navazuje přímo na 

souvisle zastavěné území centrální oblasti Prahy reprezentované zejména oblasti Dejvic. 
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území vůči 

území hl. m. 
Praha 
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2.1.1 Základní sídelní jednotky 

Hodnocené území je rozděleno podle základních sídelních jednotek.  

Název základní sídelní jednotky (ZSJ) ZSJ je obsažena v analyzovaném území 

Suchdol – Výhledy Území téměř celé, obytné objekty všechny 

Suchdol – střed Území téměř celé, obytné objekty všechny 

Vysoká škola zemědělská – západ Území téměř celé, obytné objekty všechny 

Budovec Jen okrajově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Charakteristika základních sídelních jednotek 

 

Název základní sídelní jednotky (ZSJ) Popis 

Suchdol – Výhledy Dominující nízkopodlažní zástavba s obytnou funkcí. Jen 

minimální komerční funkce. V jižní části středněpodlažní 

zástavba. 

Suchdol – střed Kombinovaná zástavba nízkopodlažní i vícepodlažní. Z části i 

smíšená a komerční funkce. 

Vysoká škola zemědělská – západ ZSJ původně tvořen výhradně areálem ČZÚ. V západní části 

nyní nová středněpodlažní obytná zástavba. 

Budovec Okraj hodnoceného území – nízkopodlažní obytná zástavba. 
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2.1.3 Podrobný popis na úrovni jednotlivých objektů 

Podrobný popis je zpracován v situaci: 

Rozborová situace funkčního využití jednotlivých objektů.  

 

2.1.4 Širší dopravní vztahy 

Hodnocené územní celky se nacházejí na severním okraji hl. m. Prahy. Středem území vede 

silnice II. třídy č. 241, která propojuje část Středočeského kraje s HMP. Význam tohoto propojení stoupl 

zejména po zprovoznění tunelového komplexu Blanka. Východní hranici území tvoří ul. Suchdolská – 

spojení do Starého Suchdola. Spojení s centrální oblastí Prahy zajišťují autobusové linky PID směřující 

zejména ke stanici metra Dejvická. 
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2.2 Demografická analýza 

Údaje o vývoji počtu obyvatel a bytů jsou jednou za základních informací při hodnocení 

stávajících i budoucích nároků zejména pro odstavné parkování OA trvale bydlících na šetřeném území. 

Pro sjednocení informační základny analýzy při hodnocení bilancí bytů a budoucího vývoje, tj. v časovém 

horizontu roku 2020 vychází zpracovatel z údajů a předpokladů územního plánu.   

S ohledem na skutečnost, že územní vymezení analýzy se nekryje s hranicemi základních 

sídelních jednotek, provedli jsme úpravu dotčených ZSJ a přepočetli původní demografická data na 

upravené hranice. 

 

Název základní sídelní jednotky 
(ZSJ) 

Byty 
Obyvatelé 
evidovaní 

Výměra 
(ha) 

Velikost 
bytu 

celková 

Hustota 
osídlení 

Obyvatel
/byt 

Obytná 
plocha 

Suchdol – Výhledy 672 1 549 36,4 96,4 42,6 2,3 72,4 

Suchdol – střed 656 1 522 67,1 99,3 22,7 2,3 74,2 

Vysoká škola zemědělská – západ 369 1 073 52,3 73,4 20,5 2,9 56,0 

Budovec* 12 25 3,0 89,2 8,4 2,1 68,0 

Celkem 1 709 4 169 158,8 89,6 26,3 2,4 67,7 

 

* použitá pouze příslušná část ZSJ. 

 

Použité barevné schéma: 

Hustota osídlení více než obyvatel / ha 

Hustota osídlení 150 až 199,9 obyvatel / ha 

Hustota osídlení 100 až 149,9 obyvatel / ha 

Hustota osídlení 50,0 až 99,9  obyvatel / ha 

Hustota osídlení méně než 49,9 obyvatel / ha 

 

Od roku 2011 je počet obyvatel hodnoceného území stabilizovaný. Přibližně 5 % obyvatelstva zde 

není trvale hlášeno k pobytu. Hustota osídlení nepřesahuje 50 obyvatel/ha. 

 

Průměrná velikost domácnosti dosahuje 2,4 obyvatel v bytě. Toto je na pražské poměry mírně 

nadprůměrná hodnota. Nižších hodnot je zpravidla dosahováno ve vysokopodlažní zástavbě. 
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3 Pasportizace parkovacích kapacit  

 

Celková disponibilní parkovací kapacita hodnoceného území zahrnuje: 

1. parkovací stání na místních komunikacích 

2. hlídané parkovací plochy 

3. hromadné garážové kapacity 

4. parkování ve vnitroblocích 

5. parkování ve vnitroblocích na volné ploše 

Součástí celkové parkovací kapacity jsou mimo PS na místních komunikacích rovněž kapacity v 

hromadných a individuálních garážích a na volných plochách ve vnitroblocích a komunikacích, které 

nejsou zatříděny jako MK (např. parkoviště soukromých subjektů). Informace o rozsahu těchto 

parkovacích kapacit slouží k celkové objektivitě a komplexnosti hodnocení DvK. Za tímto účelem byl 

proveden průzkum parkovacích ploch ve vnitroblocích. Fyzické zjištění potřebných parkovacích kapacit, 

jejich přesnost a úplnost je limitována možností vstupu do objektů, jejich dostupností popř. ochotou ke 

spolupráci provozovatelů a vlastníků jednotlivých objektů. Z uvedených důvodů musel zpracovatel v 

některých případech parkovací kapacitu stanovit odhadem. 

Zatřídění parkovacích kapacit do místních komunikací bylo v některých nejasných případech 

konzultováno s databázi spravovanou TSK hl. m. Prahy. Z konzultací vyplynulo, že seznam MK je 

otevřený systém, který se neustále vyvíjí a doplňuje. Proto i parkovací kapacity na MK na hodnoceném 

území nejsou konečné a jsou výsledkem vlastního dopravního průzkumu konzultovaného se správcem 

komunikací.  

3.1 Parkovací kapacity na místních komunikacích 

Při zpracování pasportu zpracovatel vesměs respektoval stávající platné dopravní značení, zákon 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 

ministerstva dopravy č. 30/2001, „O pravidlech silničního provozu“ ve znění pozdějších předpisů.  

Při stanovení velikosti parkovacích stání zpracovatel zpravidla respektuje rozměry stanovené ČSN 

73 6056 a to v jejím původním znění. Při zpracování aktualizace pasportu byly v maximální možné míře 

použity ustanovení novelizované ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací. Novelizace z roku 

2005 umožňuje použit odlišné hodnoty pro šířkové profily komunikací, umožňuje realizovat „výhybny“ a 

„obratiště“ a to vše s cílem dosáhnout optimálního využití disponibilního prostoru. Pro vlastní aplikaci 

této ČSN na hodnocené území by bylo vhodné doplnit stávající systém o dopravní značení, které by 

precizovalo použití nových prvků.  

Současně při posuzování jednotlivých komunikací zpracovatel posuzuje jejích dopravní zatížení a 

umístění v prostoru. V případě dopravně významných komunikací s vysokými intenzitami provozu a 

průměrnými rychlostmi jedoucích vozidel na hranicích příslušných zákonných limitů (sběrné komunikace), 

je parkovací kapacita posuzována striktně podle zákona a norem. Odlišně je postupováno v případě 

komunikací, které plní obslužnou funkci uvnitř zastavěného území a kde by v budoucnu mělo být 

dosaženo i zklidnění dopravních toků. V těchto vnitřních územích, kde je vysoký podíl funkce bydlení se 

nahlíží jakožto na „obytné či dopravně zklidněné zóny“ a parkovací kapacita se stanovuje na horní možné 

hranici technické využitelnosti území. 
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Tuto filozofii zpracovatel použil ve snaze o zjištění skutečných kapacitních možností území. Vychází 

přitom z nároků na velikost stání odpovídající skutečné skladbě parkujících OA zjištěných při fyzickém 

měření v terénu.  

Při určení kapacit zpracovatel vycházel z následujících minimálních rozměrových předpokladů: 

 délka hrany potřebná pro kolmé stání je 2,40 m, pro šikmé 2,80 m a podélné 5,50 m. Uvedené 

parametry vycházejí z dřívějších měření provedených na území Prahy; 

 hloubka parkovacího stání je kolmého stání minimálně 4,50 m, u šikmého 4,80 m (a jsou 

využívané převisy části vozu nad chodníkem) a podélného 2,00 m;  

 minimální volný jízdní pruh na obslužných komunikacích je při jednosměrném provozu 3,0 m  

a při obousměrném provozu 3,50 m (využití „výhyben“, …).  

Sběrné komunikace  

- především MK I. a II. třídy nebo silnice 

- trasy linek MHD 

- výjimečně je použitá šířka pro obousměrný provoz 3,5 m (+výhybny v obousměrných 

jednopruzích), standardně 6,0 m 

- minimální šířka pro jednosměrný provoz 3,0 m 

Obslužné komunikace 

- zejména MK III. třídy 

- uvažováno s nejvyšší dovolenou (návrhovou) rychlostí 30 km/h 

- využití výhyben (obousměrný jízdní pruh min. 3,0 m) 

- minimální šířka pro obousměrný provoz (bez výhybny) 4,5 m 

- minimální šířka pro jednosměrný provoz 3,0 m 

- výjezd z kolmého stání 4,5 m 

Pasport probíhal v měsíci březnu 2017. Pasport je vytištěn v měřítku 1: 1 000. 

3.2 Parkovací kapacity ve vnitroblocích 

Na hodnoceném území je kapacitně významným prvkem rozsah parkování ve vnitroblocích. 

Zjištění uvedených hodnot považuje zpracovatel v daném území za podstatné z hlediska celkové 

objektivity a kompletnosti hodnocení DvK. Do kategorie vnitrobloků jsou zahrnuty parkovací kapacity do 

nichž je přístup z vlastního vnitrobloku a individuální garáže v objektu. Kategorie hromadných garáží 

s přímým přístupem na komunikaci je hodnocena zvlášť.  

Na základě provedených dopravních průzkumů zpracovatel ve svých výpočtech předpokládá, že 

uživatelskou strukturu hromadných garáží a vnitrobloků tvoří firmy, rezidenti a návštěvníci. Kapacita 

individuálních garáží je v plné míře využitá rezidentními skupinami. Uživatelská struktura je odhadována 

podle konkrétních vnitrobloků. 

Do bilancování rezidentních potřeb jsou zahrnuté pouze veřejné parkovací kapacity a místní 

komunikace. Většina rozvojových projektů obytného, či polyfunkčního charakteru nevytváří novou 

nabídku pro stávající rezidenty a naopak lokálně snižují veřejnou disponibilní parkovací kapacitu. I toto je 

v bilančních výpočtech kalkulováno. 

 
1,5 m 2,0 m 
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3.3 Přehled stávajících disponibilních parkovacích kapacit 

Přehled pro místní komunikace (MK) 

Název základní sídelní 
jednotky (ZSJ) 

Oblast 
Celkem 

PS 
Obecně 

přístupné 

Regulace 
parkovacím 
kotoučem 

ZTP 
- RZ 

ZTP - 
SDR 

Vyhra-
zené 

Zásobo
vání 

Suchdol – Výhledy 
JIH 602 528 33 3 13 25 0 

Vysoká škola zem. – západ 

Suchdol – střed 
SEVER 474 431 32 0 6 3 2 

Budovec 

Celkem Celkem 1076 959 65 3 19 28 2 

PS = parkovací stání 
ZTP – RZ = vyhrazené stání pro invalidu na registrační značku vozidla 

ZTP – SDR = vyhrazené stání pro invalidu bez omezení 
Vyhrazené = režim zvláštního užívání 

Zásobování = určeno pro zásobování  

 

Přehled pro vnitrobloková stání 

Základní sídelní jednotka Oblast VP-R IG-R HG-R SUM R 

Suchdol – Výhledy 
JIH 163 185 240 588 

Vysoká škola zem. – západ 

Suchdol – střed 
SEVER 193 188 93 474 

Budovec 

Celkem Celkem 356 373 333 1062 

 

Kde: 

VP - R   vnitrobloková stání (VP) na ploše použitelná rezidenty 

IG - R   individuální garáže (IG) na ploše použitelná rezidenty 

HG - R   hromadné garáže na (HG) ploše použitelná rezidenty 

SUM R   celková vnitrobloková kapacita využitelná rezidenty 

 

Celkový přehled parkovacích kapacit 

Základní sídelní jednotka Oblast PS MK VP-R IG-R HG-R SUM VŠE 

Suchdol – Výhledy 
JIH 602 163 185 240 1 190 

Vysoká škola zem. – západ 

Suchdol – střed 
SEVER 474 193 188 93 948 

Budovec 

Celkem Celkem 1 076 356 373 333 2 138 

 

SUM VŠE Celková disponibilní parkovací kapacita  

V kapacitách nejsou uvedeny kapacity areálu ČZU s počtem 1 075 parkovacích stání. 

 

 

http://www.moz-c.cz/


 Praha - Suchdol 

NÁZEV A OZNAČENÍ ČÁSTI: KOMPLEXNÍ ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU VČETNĚ NÁVRHU ŘEŠENÍ 

VYTVOŘENO: 26.04.2017 VERZE: 2 
 

M.O.Z. Consult s.r.o., Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 87299 

tel: +420 222 742 621, e-mail: info@moz-c.cz, www.moz-c.cz  10 

4 Dopravní průzkumy parkujících vozidel  

4.1 Metodika dopravních průzkumů 

Základním zdrojem informací jsou vlastní dopravní průzkumy provedené zpracovatelem na místních 

komunikacích hodnoceného území. Dopravní šetření provedené na dostatečně reprezentativním vzorku 

umožňuje zjištění existujících vztahů v oblasti DvK a formulaci doporučení a návrhů na řešení, a to 

zejména: 

 zjištění intenzity využívání parkovacích kapacit na místních komunikacích v jednotlivých 

lokalitách městské části, ve vztahu k typu uživatelů a charakteru parkování; 

 stanovení struktury uživatelů PS a jejich chování v průběhu sledovaného časového úseku; 

 saturaci parkovacích kapacit; 

 určení potřebné parkovací kapacity a lokalizaci skupin stálých uživatelů v závislosti na 

urbanistických funkcích objektů; 

 návrh členění a lokalizaci parkovacích kapacit vhodných ke komerčnímu parkování; 

 doporučení vhodného regulačního opatření v DvK. 

Stanovení použitých technik a rozsahu průzkumů je dáno charakterem, rozsahem a množstvím 

potřebných informací, uživatelskou strukturou a stávající organizací DvK na hodnoceném území. 

Zpracovatel provedl v pracovním dnu na vybrané kapacitě PS opakovaně denní a noční snímek 

(momentové pozorování) umožňující detailní parametrické hodnocení DvK. 

Dále bylo na hodnoceném území v průběhu 48 hodin opakovaně (2 x dopoledne, 2 x v poledne, 2 

x odpoledne a 2 x v noci) provedeno celoplošné měření obsazenosti místních komunikací. Takto 

strukturované dopravní šetření umožňuje zpracovateli identifikovat jednotlivé uživatelské skupiny, zjistit 

jejich dopravní chování a výsledky celoplošně aplikovat. Dostatečný stupeň přesnosti a věrohodnosti 

získaných informací a údajů je garantován opakováním a vzájemnou provázaností provedených 

dopravních průzkumů a šetření. 

4.1.1 Momentové pozorování 

Cílem momentového pozorování je zjištění základních hodnot charakterizujících DvK na dostatečně 

kapacitním a charakteristickém vzorku PS postihujícím uživatelskou strukturu hodnoceného území. 

Průzkumy byly provedeny v běžný pracovní den, tj. v době typického dopravního zatížení území. 

Provedením pozorování získává zpracovatel časový snímek umožňující komplexní hodnocení statických a 

dynamických vztahů v disciplíně DvK. Základními zjišťovanými údaji jsou obsazenost parkovací kapacity, 

rotace a pohyb parkujících OA, charakter parkování podle jeho délky, potřeba počtu PS pro jednotlivé 

typy parkování a rozsah nutné rezervace PS pro stálé uživatele. Dalšími informačními výstupy jsou 

zjištění zastupitelnosti při pravidelné vyjížďce a dojížďce ekonomicky aktivních obyvatel, rozsah OA, 

která se v průběhu pracovního dne nepohybují atd. 

Uvedené údaje jsou jedním z podkladů pro stanovení potřeb a nároků na parkování (zejména 

odstavování) OA obyvatel a ostatních stálých uživatelů území a dále při plánování rozsahu, lokalizaci a 

charakteru parkování ostatních uživatelských skupin. Při stanovení kapacit jednotlivých šetřených okruhů 

vycházel zpracovatel z fyzického zjištění bilance parkovacích kapacit na místních komunikacích 

hodnoceného území. 

V principu je momentové pozorování založeno na vyhodnocení sběru registračních značek vozidel 

(RZV) parkujících OA umožňujícím zaznamenat průběh změn a vývoj parkování v hodnoceném dni. 

V této analýze je sběr prováděn v typickém pracovním dnu po hodinových intervalech a probíhal v druhé 

polovině měsíce dubna 2017.  
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Vyhodnocení dat je prováděno pomocí PC. První sběr registračních značek (RZV) byl na 

hodnoceném území proveden v noci mezi 2400 až 0100, dále pak ten samý den v rozmezí mezi 600 až 1900 

hod. a poslední zápis byl proveden opět v noci mezi 2400 až 0100. Volba lokalit pro momentové 

pozorování byla provedena tak, aby zahrnula typické lokality charakterizující průběh DvK na hodnoceném 

území.  

Technika provedení momentového pozorování je limitována faktem, že kromě omezeného počtu 

vyhrazených PS není, při stávající organizaci, parkování jednotlivých uživatelských skupin omezeno a 

regulováno. Nejsou vydány rezidentní parkovací karty a stanoveno území vyhrazené k parkování 

obyvatel a není k dispozici ani jiná evidence spolehlivě identifikující stálé uživatele PS. Zpracovatel proto 

identifikoval tyto stálé uživatele PS na místních komunikacích opakovaným nočním sběrem registračních 

zn. (RZV). Podle několikaletých zkušeností z provádění analýz DvK výskyt OA parkujících na území v noci 

objektivně identifikuje stálé uživatele a jejich dislokaci v rámci území. Většinu parkujících v noci tvoří OA 

bydlících (trvalých i přechodných).  

V rámci momentového pozorování byly hodnoceny tyto základní ukazatele a parametry: 

 Obsazenost = vyhodnocení využití disponibilní parkovací kapacity a saturace území ve 

zvolených časových intervalech a za celou sledovanou dobu jako celek. 

 Rotace = ukazatel index rotace (Ir) udává počet pohybů OA za sledovanou dobu vůči skutečně 

využité parkovací kapacitě. Jeho význam je třeba hodnotit v kontextu s ukazateli průměrné doby 

parkování a obsazenosti. 

 Pohyb = zaznamenání intenzity příjezdů a odjezdů v hodnocených časových jednotkách a 

celkem v průběhu hodnocení. 

 Časová struktura parkování = informace o době parkování OA v členění stanoveném 

v závislosti  

na funkci hodnoceného území a podle cílů rozboru. 

 Průměrná doba parkování = ukazatel udávající průměrnou dobu parkování připadající na 

jeden výskyt OA na parkovacím stání po celou dobu pozorování. Společně s ukazatelem rotace 

charakterizuje uživatelskou kategorii a převažující dobu parkování (krátkodobé, střednědobé a 

dlouhodobé). 

4.1.2 Celoplošné měření obsazenosti parkovací kapacity na místních komunikacích 

Základním smyslem těchto šetření je zjištění saturace komunikační sítě provedené na celém 

hodnoceném území ve vybraných časových úsecích, jež postihují určitou charakteristickou situaci a stav. 

Zpracovatel tímto průzkumem získává informace o množství parkujících (odstavených) OA a jejich 

dislokaci na území. To umožňuje, při znalosti „dopravního chování“ jednotlivých uživatelských skupin, 

provedení celkových bilancí a vyhodnocení vnitřní dynamiky DvK na území. Podrobné členění výsledků 

průzkumů až do jednotlivých uličních úseků umožňuje strukturování území podle zjištěných parametrů a 

modelování budoucích vztahů při návrhu regulace parkování. 

Celoplošné dopravní sčítání proběhlo v typické pracovní dny v druhé polovině měsíce dubna a bylo 

na hodnoceném území provedeno:  

 2 x v noci mezi 2400 až 300 hod 

 2 x dopoledne mezi 900 až 1100 hod 

 2 x v poledne mezi 1130 až 1330 hod 

 2 x odpoledne mezi 1400 až 1600 hod 
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4.2 Vyhodnocení momentového pozorování 

V rámci analýzy byly hodnoceny 4 okruhy o celkové kapacitě 224 parkovacích stání. Okruhy 

momentového pozorování tvoří 21 % kapacity místních komunikací hodnoceného území, které podléhá 

podrobným dopravním průzkumům. Pro jednotlivé okruhy bývá zpravidla stanovena převažující funkce 

v členění – sídlištní zástavba - vilová zástavba – smíšená – komerční. 

4.2.1 Seznam okruhů momentového pozorování a převažující uživatelská struktura 

Okruhy A+B+C – okolí ul. Internacionální s členěním - regulované stání / neregulované stání / 

obytná zástavba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruh D – K Horoměřicům – mezi obytnou zástavbou a areálem ČZU 
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4.2.2 Obsazenost a struktura využití parkovacích kapacit 

Obsazenost parkovacích kapacit charakterizuje saturaci vybraných okruhů parkujícími resp. 

odstavenými OA. V noci byl tento údaj zjišťován opakovaně v době, kdy jsou stálí uživatelé PS většinou 

přítomni, tj. mezi 2400-0100 hod. V průběhu dne byl zjišťován ve zvolených hodinových intervalech a 

hodnoty v níže uvedené tabulce reprezentují průměrnou denní hodnotu. Průběh obsazenosti je 

v hodnocených okruzích závislý na atraktivitě místa na uživatelské struktuře. 

 

Souhrnné výsledky pro všechny okruhy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr lokalit pro momentové pozorování se soustředil zejména do míst s očekávaným vyšším dopravním 

zatížením. Toto dokladují i souhrnné výsledky s vysokým podílem dlouhodobého parkování a vysokým 

denním zatížením dopravou v klidu. 
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Souhrnné výsledky pro okruh A – regulované stání 

 

 

Zde je prokázána 

funkčnost regulace 

parkovacími 

kotouči. Zcela 

minimální podíly 

dlouhodobého i 

rezidentního 

parkování a naopak 

vyšší podíl 

krátkodobého 

parkování. 

 

 

 

 

Souhrnné výsledky pro okruh B – neregulované stání 

 

 

 

Takto to asi 

vypadalo před 

uplatněním 

regulace. Východní 

část Suchdolského 

náměstí je 

zablokována 

rezidenty a 

dlouhodobým 

parkováním. 
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Souhrnné výsledky pro okruh C – navazující obytná zástavba 

 

Lokalita je dotčená 

uplatněnou regulaci 

z okruhu A. Pokud by 

na části Suchdolského 

náměstí nebyla 

realizována regulace, 

byly by v okruhu C 

minimální podíly 

dlouhodobého a 

střednědobého 

parkování. 

 

 

 

 

 

Souhrnné výsledky pro okruh D – rozmezí obytné zástavby a areálu ČZU 

 

Typická ukázka území 

negativně ovlivněného 

jinou funkcí. Kapacita 

je dostačující pro 

obytnou funkci. Ale ve 

dne zde parkují středně 

a dlouhodobě parkující. 

Je nutno zjistit, která 

skupina se zde 

vyskytuje – 

zaměstnanci areálu 

ČZU nebo živelné P+R? 
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4.2.3 Ostatní naměřené parametry 

Index rotace a střední doba parkování 

 Index rotace 

 Suchdol Okruh A Okruh B Okruh C Okruh D 

Celkový 2,29 6,69 1,97 2,18 1,54 

Rezidentů 0,78 2,09 0,63 0,98 0,62 

Ostatní 4,68 8,92 4,25 3,93 3,48 

 

 Střední doba parkování 

 Suchdol Okruh A Okruh B Okruh C Okruh D 

Celkem 4,76 1,81 5,38 5,34 6,28 

Rezidenti 7,54 3,21 8,04 7,00 8,84 

Ostatní 3,00 1,49 3,45 3,97 3,91 

 

Intenzita obměny parkujících OA v průběhu dne je parametricky vyjádřena indexem rotace (Ir) a 

průměrnou dobou parkování připadající na jeden výskyt OA. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota Ir, tím 

kratší je průměrná doba parkování jednoho výskytu OA a tato přímá závislost je platná rovněž 

v opačném poměru. Pomocí tohoto parametru lze charakterizovat uživatelskou strukturu. Rotace OA do 

hodnoty Ir < 2,0 se vyskytují na území s převažující obytnou uživatelskou charakteristikou, nebo oblasti 

s vysokým podílem střednědobého a dlouhodobého parkování. Dosahovaná průměrná doba parkování je 

obvykle více než 4 hodiny. Tyto parametry jsou naplněné u téměř všech hodnocených okruhů.   

V oblastech s převažujícím komerčním charakterem a středně až krátkodobým parkováním 

dosahuje index rotace OA hodnot Ir > 4,0 a průměrná doba parkování je do 2 hodin. Takováto lokalita 

je reprezentována okruhem A – regulovaným parkováním.  

Hodnoty rotace mezi uvedeným rozsahem, tj. Ir 2,0- 4,0 a doba průměrného parkování 2 až 4 

hodiny charakterizují zpravidla smíšenou uživatelskou strukturu. Tento typ zde nebyl v plném rozsahu 

detekován. 

4.2.4 Zastupitelnost a využití parkovací kapacity 

Jedním z rozhodujících údajů při plánování vhodné organizace a regulace DvK je rozsah vzájemné 

zastupitelnosti v noci odstavených a ve dne parkujících OA. Zastupitelnost při využívání odstavných a 

parkovacích stání vyplývá zejména z rotace OA stálých uživatelů. Základní a poměrně stabilní složkou 

vytvářející rotaci OA na hodnoceném území jsou rezidenti vyjíždějící pravidelně za prací mimo danou 

oblast. Tím se vytváří volná kapacita, jíž je v omezeném časovém úseku možné využívat ostatními 

uživateli parkovacích kapacit na území. Podstatná část takto uvolněné kapacity je využita k parkování 

dojíždějících do oblasti za prací. Jedná se o skupinu uživatelů, kterou je zejména v okruzích s dobrou 

obslužností území prostředky MHD vhodné omezovat. 

Limitujícím faktorem pro stanovení zastupitelnosti je dále skupina OA, jež se v průběhu dne 

nepohybuje. Jedná se o převážně pravidelné chování specifické skupiny uživatelů PS. Hodnoty 

zastupitelnosti jsou, v souladu s převažující uživatelskou strukturou a funkční náplní objektů na 

hodnoceném území, velice podobné. Z následujícího grafu je zřejmý rozdíl v chování dominantních 

skupin.  
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Vše co rezidenti 

uvolní ranním 

odjezdem je 

obsazeno 

zaměstnaneckou 

dojížďkou a 

ještě něco navíc. 

 

 

 

 

 

Kompletní tabulky a grafy jsou uvedené v tabulkové příloze. 

4.2.5 Analýza místní příslušnosti 

Tuto analýzu je nutno vnímat jako orientační s ohledem na zánik povinnosti měnit RZ při změně provozovatele a 

s ohledem na možnost užití RZ na přání. Odchylku těmito fakty způsobenou odhadujeme na 5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při hodnocení všech okruhů můžeme konstatovat, že podíl Praha / ostatní v kategorii rezident nevybočují 

z Pražského průměru. U kategorie návštěvník je však zřetelně vyšší. V centrální Praze parkují 3 „pražská“ 

auta na 1 „nepražské“. V Suchdole je to 1 : 1. 
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Podíl nepražských 

návštěvníků je zde 

prokazatelně vyšší. 

Je to typické chování 

návštěvníka v „cizím 

městě“, kde nechce 

riskovat případný 

postih za nesprávné 

parkování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto vypadají 

typické grafy v Praze 

v místech bez 

regulace parkování 

pro návštěvnické 

skupiny. U rezidentů 

je vidět zvýšený 

podíl „nepražských“ 

RZ – což může být 

vliv zde 

lokalizovaného 

hotelového zařízení. 
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Zde naopak korelují 

podíly u rezidentů 

s pražskými 

průměry. U 

návštěvníků je podíl 

„nepražáků“ mírně 

vyšší. 

 

 

 

 

 

 

 

Typické poměry u 

rezidentů. U 

návštěvníků 

převládají 

„nepražáci“ – což 

naznačuje 

zvýšený podíl 

živelného P+R, 

který nelze 

vysvětlit 

hotelovými 

kapacitami. 
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4.3 Saturace hodnoceného území 

Jedním z nejdůležitějších ukazatelů při hodnocení dynamických i statických vztahů DvK je celková 

saturace (nasycenost) hodnoceného území parkujícími OA. Zpracovatel provedl na místních 

komunikacích v průběhu 48 hodin typického pracovního dne 8 krát celoplošné sčítání odstavených a 

parkujících OA. Doba měření byla zvolena tak, aby postihla odstavení OA stálých uživatelů a dále období 

minimální a maximální obsazenosti parkovacích kapacit.  

Celoplošné dopravní sčítání proběhlo v typické pracovní dny v první polovině měsíce dubna 2017 a 

bylo na hodnoceném území provedeno:  

 2 x v noci mezi 2400 až 300 hod 

 2 x dopoledne mezi 900 až 1100 hod 

 2 x v poledne mezi 1130 až 1330 hod 

 2 x odpoledne mezi 1400 až 1600 hod 

Hodnoty saturace dokumentují obsazenost parkovacích kapacit na místních komunikacích a 

ostatních parkovacích plochách zahrnutých v disponibilní kapacitě území. Takto podrobné zjištění a 

opakované měření umožňuje zpracovateli lokalizovat hodnoty obsazenosti ve vazbě na jejich 

uživatelskou strukturu. 

Výsledky celoplošného sčítání jsou rozděleny do dvou hlavních oblastí (sever a jih) a poté do 

menších územních celků tak abychom zjistili možnou zastupitelnost parkovacích kapacit.  

V poslední úrovni jsou výsledky uvedeny na úrovni jednotlivých úseků místních komunikací. Tato 

lokální saturace je zřetelná z grafického zpracování, jež je znázorněno ve schématech „Obsazenost 

parkovacích stání na místních komunikacích Praha - Suchdol (průměr noc a průměr den)“. Podrobné 

numerické hodnocení v členění na jednotlivé úseky ulic je uvedeno v tabulkovém zpracování jako 

součást přílohy. 

4.3.1 Souhrnné výsledky celoplošného sčítání  

Území Oblast Počet PS NOC OA DEN OA Noc OBS DEN OBS 

Sever A 323 238 254 73,5% 78,6% 

Sever B 47 20 30 42,6% 63,5% 

Sever C 106 59 60 55,7% 56,3% 

Sever O 32 0 3 0,0% 7,8% 

Celkem Sever 663 508 317 346 62,3% 

Jih D 100 69 87 68,5% 86,5% 

Jih E 360 240 206 66,7% 57,2% 

Jih F 189 156 139 82,3% 73,5% 

Jih Š 18 6 22 30,6% 119,4% 

Celkem Jih 512 667 470 453 70,4% 

 Celkový součet 1175 1175 786 799 66,9% 
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4.3.2 Rozdělení území do menších celků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moz-c.cz/


 Praha - Suchdol 

NÁZEV A OZNAČENÍ ČÁSTI: KOMPLEXNÍ ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU VČETNĚ NÁVRHU ŘEŠENÍ 

VYTVOŘENO: 26.04.2017 VERZE: 2 
 

M.O.Z. Consult s.r.o., Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 87299 

tel: +420 222 742 621, e-mail: info@moz-c.cz, www.moz-c.cz  22 

4.3.3 Noční výsledky v menších územních celcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noční zatížení je mírně problematické v oblastech E a 

F, přičemž oblast F má již minimální volnou kapacitu. 

Do jisté míry je situace ovlivněná vytýčením nulové 

parkovací kapacity v místech vedení trasy BUS MHD. I zde je však značná volná kapacita v místě 

parkoviště za bytovými domy ul. K Horoměřicům. 

V oblasti A jsou problematické Gagarinova a Stehlíkova ulice, což jsou lokality s vysokopodlažní obytnou 

zástavbou.  
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4.3.4 Denní výsledky v menších územních celcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve dne přetrvává negativní situace v ul. K Horoměřicům. Příčinou je pravděpodobně živelné P+R. 

Negativní situace je také v oblasti Suchdolského náměstí – neregulovaná část. Dochází k částečnému 

uvolnění Gagarinovy ulice. 

Současně je však volných 125 parkovacích stání na parkovišti za bytovými domy ul. K Horoměřicům. 

Toto parkoviště do značné míry zkresluje výsledky oblasti E.  
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5 Vyhodnocení potřeby parkovací kapacity 

Před vlastním rámcovým návrhem provedeme kapacitní výpočty. Vyhodnocení potřeby parkovací 

kapacity je provedeno na úroveň stávajících nároků území a ve výhledu podle předpokladů územního 

plánu pro rok 2020. 

 

5.1 Vyhodnocení stávající potřeby parkovací kapacity 

Při stanovení stávající potřeby parkovacích kapacit na hodnoceném území vychází zhotovitel 

zejména z  poznatků o režimu parkování zjištěných v rámci této analýzy. Je zřejmé, že při nočním 

parkování (odstavování) OA se projevují výrazné deficity v lokalitách s vysokopodlažní obytnou 

zástavbou. V průběhu dne se tyto deficity projevují pouze lokálně v okolí komerčních a administrativních 

budov. V následující tabulce je uvedena bilance parkovacích kapacit na hodnoceném území a současně 

vyhodnocení lokálních deficitů v členění podle jednotlivých ZSJ. 

5.1.1 Stávající celoplošné bilance PS na místních komunikacích (05/2017) 

Území Oblast 

Počet PS 

(K) 

NOC OA 

(O) 

Bilance NOC 

(K - O) 

Lokální 
deficity 

NOC 

DEN OA 

(P) 

Bilance DEN 

(K-P) 

Lokální 
deficity 

DEN 

Výsledný 
lokální 

deficit 

Sever A 323 238 86  -17  254 69  -5  -17  

Sever B 47 20 27  0  30 17  0  0  

Sever C 106 59 47  -9  60 46  -8  -9  

Sever O 32 0 32  0  3 30  -3  -3  

Celkem Sever 508 317 192  -26  346 162  -16  -29  

Jih D 100 69 32  0  87 14  0  0  

Jih E 360 240 120  -23  206 154  -22  -23  

Jih F 189 156 34  -32  139 50  -21  -32  

Jih Š 18 6 13  0  22 -4  -12  -12  

Celkem Jih 667 470 198  -55  453 214  -55  -67  

Celkový součet 1175 786 389  -81  799 376  -71  -96  

 

Z hlediska hodnocení dislokace a rozsahu aktuální potřeby parkovací kapacity jsou rozhodující 

lokální deficity. Vyhodnocený stávající deficit parkovací kapacity činí v noci 81 PS a v průběhu dne 71 PS. 

Výsledný celkový lokální deficit zohledňující možnost zastupitelnosti při využití parkovacích kapacit 

v režimu noc-den činí 96 PS.  

Tuto kapacitu by bylo třeba v současnosti v daných lokalitách realizovat, aby hodnoty obsazenosti 

v průběhu dne i noci nepřesahovaly 100% kapacity na komunikacích a aby OA neparkovala 

nedovoleným způsobem, tj. na chodnících, komunikacích s nulovou parkovací kapacitou, ve vjezdech 

atp. S ohledem na regulaci a potřebu redukce parkování návštěvníků a dojíždějících do zaměstnání však 

není cílem úplné naplnění denního deficitu a tudíž ho nepovažujeme za limitní.  

 

 

 

 

Za určující pro další práci budeme považovat zejména noční lokální deficity, které 

identifikují požadavky rezidentních skupin na odstavná stání. 
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5.1.2 Vybavenost domácností 

Zpracovatel provedl zjištění reálné stávající vybavenosti osobními automobily. Díky celoplošným 

dopravním průzkumům známe počty odstavených vozidel v nočním období. V rámci zjišťování kapacit 

vnitrobloků jsme ověřovali i jejich využití. Součtem všech zjištěných hodnot a provedením odborného 

odhadu pro nepřístupné kapacity (individuální garáže a v noci uzavřené vnitrobloky) vznikla následující 

tabulka vybavenosti nyní obydlených bytů: 

Území 

Počet PS 
(K) 

NOC OA 
(O) 

OA  
VP-R 

OA  
IG-R 

OA 
HG-R 

OA 
Nyní 

Byty 
Vybavenost 

OA/byt 

Celkem Sever 508 317 97  94  43 554 668  0,83  

Celkem Jih 667 470 82  93  168  812  1 041  0,78  

Celkový součet 1175 787 178  187  215  1 366  1 709  0,80  

Vybavenost ve vilových zástavbách je zpravidla vyšší než ve vysokopodlažní zástavbě. 

Při zjišťování počtu vozidel ve vnitroblocích (individuální garáže, stání na ploše, hromadné garáže) se 

zpracovatel vždy snaží získat informace z maximálního počtu těchto kapacit. V případě stání na ploše je 

úspěšnost téměř 100 %. Pro individuální garáže naopak pouze cca v ¼ případů. U hromadných garáží se 

daří dosahovat přibližně poloviční úspěšnosti. Kromě vlastního šetření se používá také dotazování 

občanů. Zjištěné výsledky se posléze přenášejí na celou parkovací kapacitu. Zejména v případech 

individuálních garáží je zjištěno, že z velké části sloučí jako skladiště, či podnikatelské zázemí.  

 

5.2 Vyhodnocení budoucích nároků potřeby parkovací kapacity 

Nároky na vybavenost staveb parkovací kapacitou byly v rámci města dříve stanoveny obecně 

závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na 

výstavbu v hlavním městě Praze. Podle této vyhlášky se postupovalo rovněž při zpracování a pořizování 

územní dokumentace a územně plánovacích podkladů. Zpětná aplikace vyhlášky do stávajících území je 

omezena možností získání podkladů pro stanovení hodnot požadovaných parametrů. Současně tato 

vyhláška obsahuje určitou nadčasovost ve vztahu k požadované vybavenosti parkovací kapacitou 

vyplývající z dlouhodobě předpokládaného vývoje úrovně automobilizace a skutečné situace na 

hodnoceném území. Právě zjištění stávajícího stavu DvK je jedním z hlavních důvodů zpracování této 

analýzy.  

Vyhláška 26/1999 je již nahrazená novým právním předpisem. Tímto je 10. NAŘÍZENÍ, kterým se 

stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze 

(pražské stavební předpisy - PSP). 

PSP přinášejí zcela nové pohledy na problematiku řešení dopravy v klidu. Avšak také nové limity. 

Pro aktuální potřeby musíme přijmout zjednodušení vyplývající ze skutečnosti, že poslední údaje o 

celkové obytné ploše jsou ze SLBD 2011. 
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Výřez z přílohy č. 2 

nařízení 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Bilanční výpočet podle PSP 

Oblast Zóna 
Celková 

plocha bytů 

Základní počet 
stání 

(plocha/85m2) 

Vázaná 
stání funkce 

bydlení 
(90%) 

(přepočet 
140%) 

Návštěvnická 
stání 

(přepočet 
10%) 

Celkový 
požadavek 
podle PS 

Sever 08 66 211 779 981 78 1 059 

Jih 08 91 865 1 081 1 362 108 1 470 

Celkem 08 158 077 1 860 2 343 186 2 529 

 

Celkový potřebný počet parkovacích stání pro hodnocené území je 2 529 parkovacích stání. Pokud 

bychom použili dřívější vyhlášku č. 26/1999 dospěli bychom k hodnotě 1 709 potřebných stání. 
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5.2.2 Výhledová bilance parkovacích kapacit 

 

Oblast 
Stávající 
parkovací 
kapacita 

Požadavek 
podle vyhl. 
26/1999 

Bilance podle 
vyhl. 26/1999 

Požadavek 
podle PSP 

Bilance podle 
PSP 

Sever 948 668 280 1 059 -111 

Jih 1 190 1 041 149 1 470 -280 

Celkem 2 138 1 709 429 2 529 -391 

 

Pražské stavební předpisy přinášejí přísnější požadavky na vybavenost území parkovací kapacitou. 

V případě okrajových částí hl. m. Prahy totiž předpokládají vyšší vybavenost bytů osobními automobily. 

Toto však není příliš reálný předpoklad a nyní nepřesahuje vybavenost domácností v Suchdole 0,83 

osobních automobilů na bytovou jednotku. 

PSP nahlížejí na Suchdol spíše jako na satelitní území vůči hl. m. Praze, nikoliv jako integrovanou součást 

města s vynikající dostupností MHD. Oproti stávajícímu počtu necelého jednoho vozidla na bytovou 

jednotku předpokládají PSP 1,5 vozidla na bytovou jednotku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moz-c.cz/


 Praha - Suchdol 

NÁZEV A OZNAČENÍ ČÁSTI: KOMPLEXNÍ ANALÝZA DOPRAVY V KLIDU VČETNĚ NÁVRHU ŘEŠENÍ 

VYTVOŘENO: 26.04.2017 VERZE: 2 
 

M.O.Z. Consult s.r.o., Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 87299 

tel: +420 222 742 621, e-mail: info@moz-c.cz, www.moz-c.cz  28 

6 Souhrnný závěr analytické části a doporučení k řešení 

6.1 Celkové posouzení a vybilancování dopravy v klidu v hodnocených etapách 

V předchozích kapitolách jsme dospěli k následujícím hodnotám deficitů parkovacích kapacit: 

+ Aktuální noční deficit parkovacích kapacit pro docházkovou vzdálenost 500 m (ČSN 73 6110 – 

odstavování vozidel) je 0 odstavných stání.  

+ Aktuální noční deficit parkovacích stání pro docházkovou vzdálenost 150 m = dostatečné podmínky 

pro odstavování vozidel na úrovni 21. století je vyčíslen na -96 odstavných stání (tzv. lokální deficity). 

Tento deficit lze snížit na -81 odstavných stání, pokud nebudeme řešit stání jižně od areálu ZČU, 

které nemá negativní dopady na rezidentní skupiny. 

+ Aktuální vybavenost (počet vozidel v domácnostech) je na hodnotě 0,80 OA/byt. Vyšší vybavenost je 

zjištěná ve vilové zástavbě. Mírně nižší pak ve vícepodlažní zástavbě.  

+ Výhledové bilance jsou zpracovány podle Pražských stavebních předpisů a porovnány s dřívějším 

postupem podle vyhl. č. 26/1999. Podle PSP jsou deficitní obě oblastí, podle dříve platné vyhlášky 

26/1999 jsou parkovací kapacity dostačující. 

 

6.2 Komentář zjištěných skutečností 

+ V Suchdole je na několika lokalitách uplatněná časová regulace parkování. Výsledky dopravních 

analýz potvrzují její funkčnost.  

+ Většina míst s problematickým odstavováním (noční parkování) je v úzkých uličkách, kde nelze 

definovat parkovací kapacitu. Na druhé straně to nezpůsobuje zásadnější problémy. 

+ Pokud se problematické odstavování vyskytuje u vícepodlažní zástavby (zejména Gagarinova a 

Stehlíkova), je to řešitelné lokálními stavebními úpravami, či vytvořením tlaku na rezidenty k využití 

jiných parkovacích kapacit. 

+ Zejména v části okolo ul. K Horoměřicům a U Kruhovky se prokázal zvýšený výskyt dlouhodobého 

parkování, který pravděpodobně způsobuje živelné P+R. Zde podíl „nepražských“ vozidel 

přesahuje 50 % nerezidentních parkujících, zatímco jinde v Praze je to max. 25 %. 

+ Pohodlnost velké části parkujících dokumentuje parkoviště za bytovými domy ul. K Horoměřicům, 

kde je v noci 108 a ve dne 125 volných parkovacích stání, zatímco na ul. K Horoměřicům parkuje 

v noci o 15 vozidel a ve dne o 20 vozidel více než je disponibilní parkovací kapacita. 
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7 Návrh konceptu řešení 

Není asi úplně reálně předpokládat intenzivní výstavbu parkovacích kapacit. Toto by bylo neefektivní a 

sloužilo by spíše obyvatelům ze Středočeského kraje. Velká část řešení bude asi spočívat v uplatnění 

regulačních nástrojů. Nejdříve ukážeme model, kdy jsme sloučili výsledky momentových dopravních 

průzkumů okruhů A a B = Suchdolské náměstí – regulovaná část (A) a neregulovaná část (B). Současně 

jsme ponížili výskyt dlouhodobého parkování na cca. 50 % původních hodnot. Výsledkem je skutečnost, 

že se nám všechny oprávněné skupiny do prostoru vejdou. 
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7.1 Koncept pro Suchdolské náměstí, Brandejsovo náměstí a okolí ul. K Horoměřicům 

Takže je pouze otázkou, jak dosáhnout tohoto efektu. Značným limitem je legislativa. V podmínkách ČR 

je přípustné zřizování zón placeného stání, nebo uplatnění časové regulace (parkovací kotouče). 

V případě parkovacích kotoučů, je však obtížně dosažitelné zvýhodnění rezidentů. Toto umí jen zóny 

placeného stání, nebo výjimky z místní úpravy. 

Pro zóny placeného stání však platí metodická pravidla hlavního města Prahy (z důvodu příslušnosti 

zákonné kompetence k vydání právního předpisu – nařízení). Tato metodická pravidla by potřebovala pro 

případ Suchdola modifikace, resp. souhlas HMP s částečnou realizaci. Následně by došlo K vymezení 2/3 

parkovacích kapacit v režimu tzv. „modré zóny“ a 1/3 parkovací kapacity v režimu parkování s časovou 

regulací. 

 

7.1.1 Svislé dopravní značení pro „modrou zónu“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní SDZ IP 12 

Rozměry 500 x 700 mm 

Prostor pro vyznačení 

případného stanoveného 

způsobu stání, který se 

vyznačuje obdobně jako na 

značkách č. IP 11b až č. IP 

11g. 

Dodatková tabulka E 13 

v provedení 500 x 500 mm 

Informace o provozní době – 

podle místních podmínek 

Informace o nutnosti mít 

platné parkovací oprávnění – 

parkovací oprávnění (POP) 

nebo platba přes VPH 

Informace o čísle rezidentní 

oblasti, do které je úsek 

zařazen.  

Dodatková tabulka E 13 

v provedení 150 x 500 mm 

Symbol mobilního telefonu 

Informace o tarifním pásmu 

pro platbu prostřednictvím 

VPH 

 

Modrý pruh pro snazší 

orientaci o režimu parkování 

OBLAST SU 

PSU-NN 

PO – PÁ  

09 – 17 h 
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7.1.2 Svislé dopravní značení pro časovou regulaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 Doplňující prvek – zóna dopravního omezení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní SDZ IP 13b 

Rozměry 500 x 700 mm 

Prostor pro vyznačení 

případného stanoveného 

způsobu stání, který se 

vyznačuje obdobně jako na 

značkách č. IP 11b až č. IP 

11g. 
Dodatková tabulka E 13 

v provedení 500 x 300 mm 

Provozní doba 

+ 

maximální doba stání 

 

 

PO – PÁ  
09 – 17 h 
MAX. 2 h 
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7.2 Ostatní náměty 

7.2.1 Trasa linky 160 

Obousměrné vedení 

linky 160 neumožňuje 

vytýčení parkovací 

kapacity v ul. Ke 

Stavebninám, 

přičemž rezidentní 

poptávka zde 

jednoznačně existuje. 

Pokud je zapotřebí 

dosažení vysokého 

komfortu MHD, 

doporučujeme ověřit 

oddělení tras 

umožňující následné 

zjednosměrnění MK 

Ke Stavebninám a 

vytýčení parkovací 

kapacity. 

 

7.2.2 Úpravy Gagarinova + Stehlíkova 

Zde se MČ pravděpodobně nevyhne dílčím stavebním zásahům a vytvoření dodatečné parkovací kapacity. Výhodou 

jistě bude, že pozemky jsou svěřené MČ. Lokální úpravy jsou zpravidla také nejvíce oceňovanými zásahy do 

zvyklostí města ze strany jeho obyvatel. 

Příkladem může být MK Májová s upořádáním chodník + jízdní pruh + parkovací pruh. 
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