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Dôvodová správa
Mestská parkovacia politika sa zameriava na reguláciu parkovania s cieľom dosiahnuť optimálne
využívanie verejných priestorov. Dôraz kladie na zlepšovanie kvality života v meste. Parkovanie
a odstavovanie vozidiel nie sú jedinou funkciou verejného priestoru, preto musia byť pri riešení
parkovacích potrieb rovnocenne rešpektované nároky všetkých užívateľov priestoru, najmä chodcov,
cyklistov, ale i hromadnej dopravy, zásobovania a pod. Mestská parkovacia politika definuje účel,
základné ciele a postupy regulácie parkovania.
Hlavným cieľom parkovacej politiky je zlepšiť dopravnú obsluhu mesta riešením efektívneho využitia
priestoru pre parkovanie.
Zlepšenie dopravnej obsluhy možno rozdeliť do viacerých čiastkových cieľov:
• zvýšiť obrátkovosť parkovacích miest v centre mesta,
• strednodobých a dlhodobých návštevníkov centra presunúť z parkovísk v centre
na parkoviská v okolí centra mesta,
• umožniť obyvateľom parkovacej zóny stáť v blízkosti ich trvalého bydliska za zvýhodnených
podmienok,
• regulovať dopravnú obsluhu územia,
• podporovať prípravu a realizáciu cyklotrás,
• zvýšiť počet parkovacích miest tam, kde si to situácia vyžaduje, okrem centra.
Mesto Piešťany v snahe zlepšiť súčasný systém organizácie parkovania v centre nášho mesta
rozhodlo o potrebe spracovania strategického dokumentu: „Koncepcia statickej dopravy v meste
Piešťany“. Po spracovaní súťažných podkladov a zabezpečení procesu verejného obstarávania
09/2020, bola na základe výsledkov uzatvorená zmluva o dielo s víťazným uchádzačom spoločnosťou ARGUS-DS s.r.o.. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s plánovaním a projektovaním
dopravných stavieb, pričom ako výrazne pozitívnu referenciu hodnotíme skúsenosti so spustením
regulácie statickej dopravy v meste Trenčín. Vo svojom tíme sa im podarilo zoskupiť osobnosti, ktoré
majú skúsenosti nielen z projekčnej praxe, ale aj systémovej praxe potrebnej pre zavádzanie
a riadenie regulácie statickej dopravy. Pre spracovanie takto podrobného a rozsiahleho dokumentu
bolo potrebné analyzovať a vyhodnotiť súčasné strategické dokumenty a projekty mesta, súčasnú
platnú legislatívu v oblasti regulácie statickej dopravy, rozsiahle databázy dát (sčítanie obyvateľov
domov a bytov, evidenciu obyvateľstva, evidenciu vozidiel), mapové podklady (ortofotomapy,
katastrálnu mapu, mapy inžinierskych sietí), vykonať množstvo detailných prieskumov v teréne,
obhliadok na mieste, domeraní súčasného stavu, absolvovať desiatky rokovaní a konzultácií so
zainteresovanými inštitúciami, úradmi, okresným dopravným inšpektorátom a pod.
Spracovanie Koncepcie prebiehalo vo viacerých krokoch: analýza súčasného stavu, zber dát,
dopravné prieskumy, návrh riešenia organizácie dopravy vo vymedzenom území, návrh koncepcie
statickej dopravy, návrh etapovitosti a postupnosti zavádzania zmien a zostavenie odporúčanej
cenovej politiky.
Vo fáze rozpracovanosti boli jednotlivé etapy konzultované s Okresným dopravným inšpektorátom
a prezentované (9.11.2021, 7.3.2022 a 6.4.2022) Komisii pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné
prostredie, poslancom mesta Piešťany a ostatným odborom.
Hotový návrh koncepcie bol zverejnený dňa 10. 5. 2022 na stránke mesta a začala informačná
kampaň. Záverom dvojtýždennej kampane bolo verejné predstavenie a diskusia k návrhu Koncepcie
dňa 26. 5. 2022 v priestoroch mestskej knižnice. Zozbierané podnety boli sumarizované
a 31. 5. 2022
zasadala
odborná
komisia,
ktorá
vyhodnotila
podnety
ako akceptované/neakceptované. Všetky podnety boli vyhodnotené a akceptované podnety
zapracované do predkladaného dokumentu.
Navrhovaná cenová politika je odporúčaná spracovateľmi dokumentu. Cenová politika bude
predmetom schvaľovania Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany a Mestským
zastupiteľstvom mesta Piešťany. Mestský úrad pripraví návrh harmonogramu realizácie koncepcie
statickej dopravy v etapách.
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