Názov materiálu: Zóna zákazu zastavenia a plateného parkovania v Piešťanoch
Obdržali sme nasledovnú požiadavku obyvateľa Royovej ulice:
„Na jednosmernej Royovej ulici je celá ulica pred obytnými domami vyhradená pre platené
parkovanie.Všetky parkovacie miesta sú od rána do večera permanentne obsadené. Na
protiĺahlej strane ulice je osadená značka Zákaz zastavenia, takže občania bývajúci v
obytných domoch ne- majú možnosť zastaviť keď potrebujú z auta vyložiť nákup. Bývam na
Royovej 14, som 70ročný dôchodca po ťažkej operácii chrbtice a keď vykladám nákup z auta,
riskujem zaplatenie pokuty, ako aj všetci, ktorí bývajú na tejto ulici. Preto žiadam v mene
všetkých, ktorí sa tento problém dotýka, aby mesto vyhradilo miesto pre obyvateľov Royovej
ulice slúžiace len na vykladanie aut. Myslím si, že zrušenie jedného parkovacieho miesta
mesto nezruinuje.
Alebo nech mesto zariadi zmenu dopravného značenia a osadí na opačnej strane namiesto
značky Zákaz zastavenia, dopravnú značku Zákaz státia.
Táto značka tam bola aj predtým.“
K danej problematike uvádzame nasledovné:
Royova ulica sa nachádza v zóne zákazu zastavenia a plateného parkovania, kde platí
Všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia
a plateného parkovania v zmysle, ktorého v zóne, ktorá je vymedzená miestnymi
komunikáciami je možné parkovať vozidlám s plateným parkovacím lístkom alebo
parkovacou kartou. V zmysle tohto všeobecne záväzné nariadenie nie je oslobodené
zriadenie parkovacích miest pre obyvateľov z dôvodov ako sú uvedené. Toto by bolo možné
zmenou alebo doplnením všeobecne záväzného nariadenia, kde by boli takéto parkovacie
miesta pre obyvateľov oslobodené od platenia parkovného. Zmenu jestvujúcej dopravnej
značky zákaz zastavenia na zákaz státia nie je akceptovateľné, nakoľko šírka prejazdného
pruhu je nedostatočná na zastavenie vozidla.
Návrh možností riešenia danej problematiky:
- zriadenie plochy zrušením parkovacieho miesta, ktorá by bola vyznačená vodorovného
značenia V12a „Žltá kľukatá čiara“, v takto vyznačenom priestore, je zakázané státie
vozidiel, t.j. zastavenie vozidla je na vyznačenej ploche možné,
- zmena resp. doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta o oslobodenie parkovacích
miest zriadených pre účely vyloženia, resp.naloženia nákupu alebo nákladu pre vozidlá
obyvateľov.
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