Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 09.05.2018
Názov materiálu: PROJEKT OPTIMALIZÁCIE MESTSKEJ AUTOBUSOVEJ
DOPRAVY NA ÚZEMÍ MESTA PIEŠŤANY
Obsah materiálu: dôvodová správa
príloha č.1 – koncepcia MHD (1. Výstup)
príloha č.2 – statickej doprava
príloha č.3 - VZN č.8/2008 v znení VZN č. 6/2011
Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na území
mesta Piešťany spôsobom zvýšenia prevádzkovej produktivity v rámci
súčasného stavu mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
B/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na
území mesta Piešťany spôsobom nákladovej optimalizácie mestskej
autobusovej dopravy v meste Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
C/ uskutočnenie optimalizácie mestskej autobusovej dopravy na
území mesta Piešťany spôsobom prepravnej optimalizácie mestskej
autobusovej dopravy v meste Piešťany
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
D/ riešenie statickej dopravy v zmysle variantu č.1
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

E/ riešenie statickej dopravy v zmysle variantu č.2
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Beáta Palkechová, referent pre dopravu a technickú infraštruktúru

Predkladateľ: Ing. Eduard Strapatý – prednosta MsÚ Piešťany
Dátum vyhotovenia: 17.04.2018

Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany uznesením MsZ č. 100/2016/B schválilo spracovanie
projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany.
Finančné
prostriedky na obstaranie „Projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste
Piešťany“ boli schválené zmenou rozpočtu v roku 2016 a v rámci rozpočtu mesta Piešťany
na rok 2017.
V súvislosti s prijatým uznesením bolo zrealizované verejné obstaranie na spracovateľa
„Projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste Piešťany“. Spracovateľom na
základe tohto výberového konania je spoločnosť ECOTEN s.r.o. Košice, s ktorou bola
uzatvorená zmluva č. 4141703 na spracovanie „Projektu optimalizácie mestskej autobusovej
dopravy v meste Piešťany“.
V súvislosti s plnením tejto zmluvy boli zrealizované dva prieskumy, a to smerový
prieskum mestskej autobusovej dopravy a anketový prieskum – dopravno – sociologický.
Na základe vyhodnotenia prieskumov sa uskutočnilo pracovné stretnutie dňa 15.03.2018
za účasti poslancov MsZ a spracovateľov projektu optimalizácie, ktorí na tomto stretnutí
prezentovali prvotný návrh prepravných vzťahov v meste, návrh zastávok a návrh linkového
vedenia vyplývajúcich z prieskumov.
Spracovatelia projektu optimalizácie predložili 3 možnosti riešenia mestskej autobusovej
dopravy, a to
1) zvýšenie prevádzkovej produktivity v rámci súčasného stavu
2) nákladová optimalizácia
3) prepravná optimalizácia
Vzhľadom na dopracovanie projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v meste
Piešťany je potrebné pre objektívne dopracovanie tohto projektu optimalizácie vybrať jednu
z viacerých možností predložených spracovateľom projektu optimalizácie.
Stanovisko spracovateľa projektu optimalizácie MAD:
Projekt optimalizace MHD v Piešťanech je nyní ve fázi, kdy jsou vyhodnocena analytická
data o přepravě, vyhodnoceno sčítání cestujících a vyhodnocen anketní průzkum o mobilitě v
Piešťanech. Ze všech dat jednoznačně vyplývá, že v současné době jsou uživatelé MHD v
Piešťanech velmi nespokojeni s jejím malým rozsahem, dlouhými intervaly a nedostatečnou
obsluhou části města. Nyní je nezbytně nutné, aby město rozhodlo o preferovaném
optimalizačním kritériu - zda bude vyhověno připomínkám obyvatel a MHD se rozšíří, anebo
zda bude město preferovat snížení ročních plateb, které do MHD z městského rozpočtu
plynou. Tak, jak se nyní stanoví optimalizační kritérium projektu, tak podle toho bude
zpracován výsledek, který bude představovat podklad do soutěže na výběr dopravce - a v
takové podobě bude následně MHD v Piešťanech fungovat následujících 10 let. Úprava
MHD musí korespondovat s koncepcí parkování osobních aut ve městě.
Na výběr jsou 3 možnosti:
1) zvýšení provozní produktivity v rámci současného stavu
- v systému MHD bude zachován dnešní počet vozidel
- v MHD bude v rámci možností zvýšena produktivita vozidel, tj. zvýšen roční dopravní

výkon, tím bude odstraněna část negativních připomínek občanů na fungování MHD
- tato změna však přinese pouze částečné zlepšení a to především v sedlových časech; cíl
zlepšení fungování MHD v Piešťanech nebude uspokojivě naplněn
- platby za MHD se zvýší ročně o cca 50-100 tis EUR (na cca 450-500 tis EUR)
2) nákladová optimalizace
- sníží se náklady v MHD - tj. sníží se počet autobusů a počet řidičů
- zhorší se funkčnost MHD (menší počet autobusů nedokáže zajistit ani současnou
funkčnost v přepravních špičkách pracovních dnů)
- z přepravního hlediska se jedná o zhoršení nabídky pro cestující, lze očekávat mnoho
stížností
- v systému zůstanou pouze cestující, kteří nemají jinou možnost (děti, důchodci)
- systém tak lze nastavit na jakoukoli cílovou hodnotu úhrad z městského rozpočtu - úspora
pro město Piešťany
- zpracovatelé projektu MHD tuto variantu nedoporučují
3) přepravní optimalizace
- cílem je zlepšení fungování MHD v Piešťanech, zvýšení atraktivity MHD pro cestující
- zlepšení dostupnosti všech částí města, zkrácení intervalů spojů, zvýšení počtu autobusů
- zásadní změna koncepce, zvýšení počtu přímých spojení mezi rezidenčními oblastmi a cíli
cest ve městě
- platby za MHD se zvýší ročně o cca 150-200 tis EUR (na cca 550-600 tis EUR), předpoklad
nárůstu cestujících o 100% (na cca 5 000 cestujících denně)
- zpracovatelé projektu MHD doporučují tuto variantu

Koncepce MHD
Piešťany
projednání 1. výstupů
15.3.2018
Ing. Vít Janoš, PhD.
Ing. Milan Kříž

Výchozí podmínky a požadavky města

•
•
•
•

Připomínky na stávající provoz
Podklady ke zdrojům a cílům cest ve městě
Zpracování anketního průzkumu
Zpracování sčítání

Cíl = zlepšení funkčnosti MHD v Piešťanech

Stávající provoz – silné stránky

• Solidní pokrytí nejsilnějšího přepravního vztahu
ve městě: Sídlisko A.Trajana – Aupark – žst.
• Solidní pokrytí centrální části města
• Časově dobře pokryté školní spoje
• Produktivita vozidel – cca 50 000 buskm / rok
odpovídá „lepšímu“ průměru v rámci systémů
MHD

Stávající provoz – slabé stránky 1

• Nevyvážená obsluha městských částí
• Na jedné straně obstojná obsluha Kocúric, na
druhé straně velmi slabá obsluha oblastí
Vodárenská, Valová, Bodona
• Zcela nepostačující obsluha nových a
rozvíjejících se částí jihu a severu města
(Rekreačná, Strečnianská…)
• Mimo relace Sídl. A.Trajana – Aupark – žst. jsou
ve všech relacích příliš dlouhé intervaly (obecně
1 hodina, někdy dokonce 2 hodiny)

Stávající provoz – slabé stránky 2

• Špatné / náhodné návaznosti na vlaky (které
jezdí v pravidelném taktu, jejich provoz byl navíc
od začátku března rozšířen)
• Nedostačující provázání i mezi významnými
zdroji (rezidenční části) a cíli (nemocnice,
poliklinika, nákupní centra – Tesco, Kaufland,
Aupark, žst.) ve městě
• Nevyhovující struktura tarifu (chybí klasické
předplatní jízdné)
• Nevyhovující informační systém (vozidla,
zastávky)

Výstupy ze sčítání

•
•
•
•
•

5denní průzkum (čtvrtek až pondělí)
Ve vozidlech i v terénu
Specifické nároky – přeprava vozíčkářů
Dobrý informační zdroj: řidiči
Nutno syntetizovat tvrdá čísla (počty cestujících)
a „měkké“ informace (rozpovídaní cestující, řidiči
apod.)

Výstupy ze sčítání

• Počet cestujících:
– Pracovní den (průměr): 2466
– Sobota: 880
– Neděle: 881

Výstupy z anketního průzkumu

• Komplementární průzkum ke sčítání
• Dopravně-sociologická data lze získat i z jiných
zdrojů (např. průzkum mobility pro Dopravní
model SR)
• Cíl průzkum: Potvrdit (vyvrátit) soulad s jinými
průzkumy, další informace (umístění zastávek)
• Ne plnohodnotná náhrada mobilitního průzkumu
(např. město Pardubice cca 53 tis. EUR)
• Oproti původnímu harmonogramu se počkalo 14
dní na dodatečně odevzdané dotazníky

Výstupy z anketního průzkumu

• Chybovost vyplnění dotazníku:
– Nijak výrazně nevybočuje z obdobných anketových
průzkumů
Forma
Papírová (1.+2. dávka) Elektronická Celkem Procento
Dobře
108
189
297 81,59%
S chybami (částečně dobře)
23
41
64 17,58%
Špatně
0
3
3
0,82%
Celkem
131
233
364 100,00%

Výstupy z anketního průzkumu

• Struktura odpovídajících dle ekonomické aktivity:

Výstupy z anketního průzkumu

• Struktura odpovídajících dle využití MHD:

Výstupy z anketního průzkumu

Využití výsledků:
•Specifická hybnost (počet cest / den)
– 2,11 cesty (model SR – Trnavský kraj: 2,23 cesty)

•Denní průběh poptávky (špička / sedlo, …)
•Lokalizace zdrojů a cílů cest ve vazbě na aktivity
•Požadavky na nové zastávky

Nejvíce opakované podněty cestujících

• Parodie na MHD
• Absolutně nedostatečné intervaly
• Špatná obsluha severní části města
• Špatné spojení v rámci města
• Chybějící zastávky: SNP…

Nové zastávky MHD

• Nároky vyplývají z docházkové vzdálenosti /
atrakčního obvodu zastávky
• Identifikace nových zastávek:
– Analýzou současného stavu
– Z vyhodnocení anketního průzkumu

• Návrh nových zastávek proveden z hlediska
potřeb MHD

Současný stav – časová dostupnost 5 minut

• I přes existenci mnoha zastávek je celá
řada z nich prakticky nepoužitelná
(minimální obsluha – např. RS Javor, MŠ
Dubová…)
• Celá řada zastávek je jednosměrně
obsluhovaná (polookružní linkové vedení)
• Faktické plošné pokrytí města (kombinace
intervalu a četnosti obsluhy zastávek)
mimo centrum velmi nízké

Výstupy z anketního průzkumu – návrhy nových zastávek
• Náměstí SNP – zahrnuto
• Priemyslná – zahrnuto (již neoficiálně existuje?); nejjednodušší
řešení docházkou z žst. (prodloužením podchodu)
• Krajinská x Dlhá (ZŠ) – řešeno zastávkou Kupeckého
• Nemocnice (Winterova) – je možné řešit, ale znamená zábor
parkovacích míst v centru města
• Veterná – návrh několika zastávek
• Vodárenská – nová zastávka Na Lehote
• Lodenica – zastávka existuje (nízká četnost obsluhy)
• Hřbitov Bratislavská – problematické umístění zastávek u křižovatky
Krajinská x Bratislavská
• Holubyho x Hoštáky – je možné případně řešit, avšak pouze pro
zvláštní školní spoje v další fázi řešení
(uvedeny návrhy, na kterých se shodli alespoň 3 respondenti)

Změny zastávek

Plánovaný stav – časová dostupnost 5 minut

Návrh linkového vedení

• Linkové vedení musí korespondovat s principem
obsluhy města – vazba na intervaly a vazby
mezi linkami, přechody vozidel
Drobná úprava stávajícího stavu
x
Nákladová optimalizace
x
Přepravní optimalizace

Jak dále?

Rozhodnutí města???

Drobná úprava stávajícího stavu
• Současný systém dosahuje lepšího průměru v oblasti
vozidlové produktivity – lze zvýšit ještě o cca max. 25% v
období přepravních sedel
• Současný kilometrický výkon NEPOKRÝVÁ přepravní potřeby
ve městě
• Strukturální zlepšení nelze dosáhnout se stávajícími zdroji
(objem výkonů, počet vozidel)
⇒ Lze zvýšit produktivitu stávajících vozidel
⇒ Nedojde k zásadní strukturální změně, mírně se zlepší
funkčnost MHD v sedlových časech
⇒ Mírný nárůst nákladů pro město Piešťany
⇒ Za dodatečný finanční nárůst v rozmezí 50-100 000 EUR/rok
lze částečně odstranit nejpalčivější disproporce v systému

Nákladová optimalizace = finanční úspora, nedojde ke zlepšení
• Současný kilometrický výkon NEPOKRÝVÁ přepravní potřeby
ve městě
• Náklady ovlivněny počtem vozidel a počtem řidičů
• Finanční úspory lze dosáhnout pouze snížením počtu vozidel
(a řidičů) v systému = zhoršení funkčnosti zejména v
přepravních špičkách
• Tento přístup nevyřeší žádný z přepravních problémů ve
městě, naopak tyto problémy rozšíří, prohloubí a povede k
ještě větší „nepoužitelnosti“ MHD ve městě
⇒ Lze zvýšit produktivitu a snížit cenu, ale povede to k dalšímu
ZHORŠENÍ přepravních charakteristik MHD
⇒ Úbytek cestujících = menší autobusy
⇒ Úspora pro město Piešťany
⇒ Systém lze nastavit na jakýkoli finanční strop a tomu bude
odpovídat míra (ne)funkčnosti MHD ve městě

Přepravní optimalizace = zlepšení funkčnosti MHD
• Zachová se, co je dnes dobré
• Rozšíří chybějící obsluhu městských částí (Valová, Bodona,
Vodárenská, Rekreačná)
• Zkrácení intervalů
• Zásadní strukturální změna v linkovém vedení, intervalech a
obsluze města
• Jediný přístup, který povede ke zlepšení funkčnosti MHD ve
městě
⇒ Větší počet vozidel
⇒ Zvýšení dopravního výkonu
⇒ Vyšší počet cestujících = větší autobusy
⇒ Vyšší cena pro město Piešťany

Přepravní optimalizace = zlepšení funkčnosti MHD
Zatímco ani varianta úpravy stávajícího stavu, ani varianta
nákladové optimalizace nemá potenciál zásadního zlepšení
funkčnosti, je dále popsána pouze varianta přepravní
optimalizace z pohledu změn linkového vedení:
• zachování dobrého spojení Sídl. A.Trajana – Aupark – žst.
souhrnný interval 15 min, různými trasami pro obsluhu Sídl.
Floreát
• Zavedení obsluhy chybějících zastávek pro zlepšení
dostupnosti města
• Rovnoměrná obsluha města a propojení jeho částí
• Zavedení „základního“ intervalu 30 min (buď přímého nebo
prokladem / kombinací linek)

Návrh linkového vedení

Návrh linkového vedení

Návrh linkového vedení

• Linky 1 a 7 by
sloužily
primárně k
obsluze
Kúpelného
ostrova a
starých Piešťan
na všechny cíle
ve městě
(obě linky v
intervalu 60
min)

Návrh linkového vedení

Návrh linkového vedení

Návrh linkového vedení

• Linky 2 a 3 by
sloužily
primárně pro
spojení A.
Trajana a
Floreátu s
centrem
města a žst.
(souhrnný
interval 15
min; obsluha
Rekreačné 1
x za hodinu)

Návrh linkového vedení

• Linka 4 by
sloužila pro
napojení oblasti
E. Belluša,
Bodony, Valové
a Vodárenské
na všechny cíle
ve městě
(Aupark, žst.,
Tesco,
Kaufland,
poliklinika;
interval 30 min)

Návrh linkového vedení

Návrh linkového vedení

Návrh linkového vedení

• Linky 5 a 6
by sloužily k
napojení
Kocúric a
N.Tesly na
centrum
města
(souhrnný
interval v
úseku N.
Tesly –
Aupark 30
min)

Návrh linkového vedení – proklady všech linek

Resumé – přepravní optimalizace

• Zvýšení počtu busů na 9
• Zvýšení dopravního výkonu na cca
600 000 km/rok (= nárůst cca 70%)
• Zásadní zlepšení funkčnosti MHD v Piešťanech
• Vyřešení naprosté většiny nedostatků stávajícího
systému
• Zvětšení počtu vozidel – busy 12 m, standard
2 místa pro vozíčkáře
• Otázka nasazení elektrobusů?

Resumé – přepravní optimalizace – náklady a výnosy

• Předpoklad nárůst úhrady z městského rozpočtu
celkově na 550 – 600 000 EUR / rok
• Předpoklad nárůstu nákladů na cca 850 000 EUR
/ rok
• Předpoklad nárůstu výnosů na cca 300 000
EUR/rok (záleží na struktuře tarifu)
• Odhad poptávky: 5000 cestujících za pracovní den
(po zkušenostech s přepravní optimalizace z
Jindřichova Hradce), tj. nárůst 100 % cestujících
v MHD (do 2 let od zavedení koncepce)

Jak dál postupovat? Další kroky:

• Rozhodnutí města o optimalizačním
kritériu
• Finalizace linkového vedení
• Finalizace časových vazeb linek
• Dořešení atypů (večerní provoz,
víkendový provoz, školní spoje)
• Návrh JŘ
• Veřejné projednání

Děkuji za pozornost
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Príloha: č.2
Statická doprava
V súčasnosti je v rámci mesta Piešťany regulované parkovanie v centre mesta riešené
spoplatnením parkovania, ktoré je upravené prostredníctvom Všeobecne záväzných nariadení
Všeobecne záväzným nariadení mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného
obmedzenia a plateného parkovania č. 8/2008 a dodatku č. 6/2011 (viď príloha).
V zóne plateného parkovania je spoplatnených 580 parkovacích miest – parkovisko
Nálepkova, Nálepkova – hotel EDEN, Rázusova, Winterova, Kalinčiakova, Ryova,
Kukučínova, Bernolákova, Nám.SNP, Kollárova a Poštová. Parkovacie plochy na ulici
Teplická nie sú v súčasnosti spoplatnené, vzhľadom na čerpanie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu komunikácie z fondov.
1.) Sadzba úhrady za parkovanie vozidla na zriadených parkoviskách a parkovacích
miestach formou priamej platby u parkovacieho automatu alebo pracovníka parkovacej
služby u závorového systému:
a) jednotná sadzba za parkovanie
0,50€/hod.
b) sadzba v dopravne exponovaných lokalitách – parkovisko ulica Rázusova
a parkovisko pri hoteli EDEN - bez možnosti využitia parkovacej karty
0,50€/30 min.
1,00€za každých ďalších aj začatých 30min.
minimálna sadzba
0,50€/30 min.
c) základná sadzba priamej platby úhrady parkovania autobusov
- na hromadnom parkovisku Nálepkova
2,00 €/ hod.
2,00 € za každú ďalšiu začatú hodinu
minimálna sadza
2,00 €/ hod.
- na parkovisku pri futbalovom štadióne v mesiacoch jún - september
5,00€/ deň
Sadzba parkovacích kariet:
- Neprenosná parkovacia karta ročná
35,00 €
- Neprenosná parkovacia karta ročná pre obyvateľa 25,00 €
- Neprenosná parkovacia karta týždenná
6,00 €
Parkovacie karty platia na všetkých parkoviskách okrem parkovacích plôch pri hoteli EDEN,
a na ulici Rázusova.
Tržby z plateného parkovania vrátane predaja parkovacích kariet sú za rok 2016 tržby
z parkovacích automatov 222 893 € a karty 48 481, 05 €.
Vzhľadom na nárast automobilovej dopravy je problematika parkovania jedným zo závažných
problémov, nakoľko kapacita parkovacích miest v centre mesta ako aj na sídliskách je značne
poddimenzovaná. Problém parkovania a odstavovania motorových vozidiel sa hlavne
v centre mesta prejavuje vo veľmi negatívnom svetle, keď všetky dostupné a disponibilné
plochy sú využívané najmä na dlhodobé odstavovanie motorových vozidiel obyvateľov a
zamestnancov v tejto časti mesta. Problémy so statickou dopravou sa postupne z centra mesta
rozširujú do vzdialenejších polôh. Výrazne sa zhoršila situácia na komunikáciách situovaných
v tesnom dotyku so zónou plateného parkovania, kde sú odstavované vozidlá pre bezplatné

parkovanie a obyvatelia týchto lokalít (Vážska, Vajanského, Hollého a pod.) nemajú kde
parkovať.
Možnosť zastaviť a zaparkovať dopravný prostriedok podmieňuje obslužnosť daného
priestoru mesta a má nemalý vplyv na celkovú mobilitu územia. Ak to nie je možné, lokalita
stráca svoju hodnotu, pretože neplní potreby návštevníkov a rezidentov. Ide o dve základné
skupiny užívateľov parkovacích státí v meste. V urbanizovanom priestore potom často
nastáva zásadný stret pešej, statickej a dynamickej dopravy. Uvedené problémy sa stávajú
limitujúcim faktorom zlepšovania kvality života v meste. Statickú dopravu hlavne v centre už
nie je možné riešiť budovaním parkovacích miest, pretože všetky plošné rezervy, ktoré mohli
byť využité na parkovanie sú už skoro vyčerpané a preto je potrebné vstúpiť do parkovania a
odstavovania motorových vozidiel s kontrolnými a usmerňovacími mechanizmami, resp.
budovaním parkovacích domov. Realizácia parkovacích domov, vzhľadom na finančnú
náročnosť nie je dostupná v krátkom horizonte.
Spracované dokumenty v meste týkajúce sa statickej dopravy:
- Územný generel dopravy a Územný plán mesta Piešťany v rámci, ktorých sú
navrhované parkovacie domy v meste Piešťany, realizácia parkovacích domov
vzhľadom na finančnú náročnosť nie je dostupná v krátkom horizonte,
- technická štúdia parkovacích plôch na sídlisku A.Trajan a na sídlisku JUH v Piešťany,
predmetom štúdie parkovacích plôch na sídlisku A.Trajan a sídlisku Juh bol návrh
nových parkovacích miest, parkovacích plôch a návrh výhľadového situovania
parkovacích domov s určením limitov využitia daných území pre budovanie
povrchových parkovísk a parkovacích domov v rámci územia sídlisk. Na základe
uvedenej štúdie boli na týchto sídliskách postupne vybudované nové parkovacie
plochy,
Vo väzbe na vyššie uvedené predkladáme návrh možností riešenia problematiky statickej
dopravy:
Variant č.1
-

-

-

rozšírenie zóny plateného parkovania po okruhu okolo CMZ, t.j. Sládkovičová,
Hollého, Meštianska, Radlinského, Mierová, Šafárikova, Štúrova, Štefánikova, Pod
Párovcami, Moyzesova, Hviezdoslavova,
vrátane zmeny organizácie dopravy
zjednosmernenie
niektorých komunikácií vzhľadom na nedostatočné šírkové
parametre komunikácií na vytvorenia parkovacích miest (Šafárikova, Mierova)
parkovisko Nálepkova – vzhľadom na funkciu tohto parkoviska ako záchytné
parkovisko pre návštevníkov mesta – parkovanie umožniť len za úhradu nie
parkovacie karty, je otázkou problematika parkovania zamestnancov nemocnice,
vzhľadom na dostupnosť parkoviska je toto využívané parkovaním vozidiel
zamestnancov nemocnice,
zvýšenie sadzby parkovacích kariet
parkovacie karty členiť na rezidenčné pre obyvateľov zóny, pre ostatných obyvateľov
mesta, resp. zamestnancov v meste – rozdielne sadzby za parkovacie karty
v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie je potrebné upraviť do súladu
s platnou legislatívou pričom by sa vyššie uvedené navrhované opatrenia zapracovali
do tohto nového návrhu VZN

Zavedením uvedených opatrení bude problematika parkovania v centre mesta riešená len
v minimálnej miere, je
predpoklad zníženia objemu motorových vozidiel s dlhodobým
parkovaním (zamestnanci). Zavedeným týchto opatrení však na druhej strane predpokladá
vznik problémov s parkovaním na uliciach, ktoré sú v tesnom dotyku so zónou plateného
parkovania, kde už v súčasnosti výrazne zaznamenávame problémy s odstavovaním vozidiel,
vodiči, ktorí nechcú platiť za parkovanie, čím vzniká problém parkovania rezidentov v týchto
lokalitách.
Variant č.2
Problematiku parkovania riešiť komplexne, a to spracovaním dokumentu Koncepcia statickej
dopravy v meste Piešťany, t.j. statická, dynamická, pešia a cyklistická doprava, pričom by
bola podporovaná funkcia mestskej autobusovej dopravy, pešej a cyklistickej dopravy.
Takýto dokument by mal byť spracovávaný po jednotlivých zónach, ktoré by boli stanovené
Mestským zastupiteľstvom a spracovanie jednotlivých zón by bolo realizované postupne.
Spracovanie tohto dokumentu by malo byť v prvej etape pre územie centra mesta – širšieho
mesta, kde sú výrazné nároky statickej dopravy počas dňa (zamestnanci, návštevníci,
rezidenti). Súčasný parkovací systém umožňuje dlhodobé parkovanie vozidiel na všetkých
parkovacích plochách okrem parkoviska Rázusova a Nálepkova pri hoteli EDEN, čo
spôsobuje výrazný deficit parkovacích miest. Taktiež je problém parkovania rezidentov
v centre mesta. Vo väčšej miere sú na parkovanie vozidiel rezidentov využívané vnútrobloky,
kde nie je parkovanie spoplatnené (vnútroblok Winetrova alebo vnútroblok Royova –
Kukučínova). V rámci vnútrobloku Winterova sú zriadené parkovacie miesta, pričom vo
vnútrobloku Royova – Kukučínova nie sú zriadené parkovacie plochy, vo vnútrobloku sa
nachádzajú len prístupové komunikácie neumožňujúce zriadenie parkovacích miest, pričom
vozidlá parkujú na týchto komunikáciách z časti v zelených plochách, čím dochádza
k devastácii zelených plôch. Ďalšími problémovými lokalitami v centre mesta, ktoré je
potrebné riešiť v rámci tohto dokumentu je:
-

-

-

lokalita Beethovenova ulica, kde v rámci súčasného dopravného režimu je umožnený
vjazd dopravnej obsluhe a v danej lokalite sú zriadené parkovacie miesta vyhradené
pre obyvateľov tejto lokality, pričom tieto miesta nie sú spoplatnené. Nakoľko
komunikácia sa nachádza v tesnom dotyku s pešou zónou, enormné zaťaženie tejto
lokality je odstavovanie vozidiel vlastníkov, zamestnancov, resp. prevádzkovateľov
prevádzok nachádzajúcich sa na pešej zóne alebo v danom území, pričom parkovanie
je realizované okrem zriadených parkovacích miest na plochách, kde nie je parkovanie
povolené, resp. parkujúce vozidlá sú odstavované z časti na zelených plochách, čo
spôsobuje poškodzovanie zelene,
lokalita Winterova – nemocnica – Slovan – zriadené parkovacie plochy pred objektom
nemocnice nie sú zahrnuté do zóny plateného parkovania, nakoľko by mali slúžiť pre
parkovanie pacientov nemocnice, z tohto dôvodu je lokalita značne zaťažená
parkujúcimi vozidlami, pričom dochádza k nedisciplinovanému parkovaniu aj mimo
parkovacích miest, čo spôsobuje zlú dopravnú situáciu,
lokalita staré trhovisko – v súčasnosti je vjazd do tejto lokality dopravne obmedzený
– vjazd je umožnený len pre dopravnú obsluhu a v lokalite je dopravným značením
obmedzené parkovanie len pre zásobovanie v čase od 5.00 hod. do 10.00 hod., napriek
dopravným opatreniam je lokalita dopravne značne zaťažená parkujúcimi vozidlami
obyvateľov tejto lokality a návštevníkov mesta ( plocha situovaná v tesnom dotyku
s pešou zónou),

Ako ďalšie etapy pre spracovanie takého dokumentu by bolo na jednotlivých sídliskách,
napr. sídlisko A.Trajan, ktoré sú značne zaťažené statickou dopravou, čo má súvis so
zvyšujúcim sa nárastom motorizácie. Pričom v súčasnosti nie je nič výnimočné, že v jednej
domácnosti majú k dispozícii dve motorové vozidlá, resp. ešte je využívané služobné vozidlo
na súkromné účely, čo spôsobuje vysoké nároky na nové parkovacie plochy, ktoré vzhľadom
na nedostatočné priestorové možnosti nie je možné vytvárať bez zvýšených nárokov na záber
zelených plôch.
Kapacitná nedostatočnosť parkovacích plôch a miestnych komunikácií spôsobuje ich
preplnenie a vozidlá parkujú čo najbližšie k cieľu svojej dopravy, mimo vyznačené
parkovacie plochy na miestnych komunikáciách, na chodníkoch, nespevnených plochách
alebo na zeleni, detskom ihrisku, prechode pre chodcov, zastávke MHD, kontajnerovom
stojisku a podobne. Vodič, ktorý prichádza do svojho bydliska cez deň v lokalite, ktorá
disponuje voľnými parkovacími kapacitami, z pohodlnosti odstavuje svoje vozidlo na
chodníku čo najbližšie ku vchodu.
Tam, kde sú možnosti rozširovania parkovacích kapacít nedostačujúce, je potrebné zaviesť
formu regulácie parkovania prostredníctvom zriadenia zóny regulácie parkovania, ktorého
základným princípom je spoplatnenie.
Ako jedným podkladov pre spracovanie takéhoto dokumentu je spracovanie analýzy
súčasného stavu statickej dopravy v jednotlivých zónach mesta Piešťany a zabezpečenie
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta.

