STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. schůze rady města dne: 02.01.2018
Bod pořadu jednání:
Žádost o zřízení parkovací zóny „modrá zóna mimo centrum“ Březová alej
Stručný obsah: V rámci problematického parkování ve vnitrobloku a přilehlé ulice Březová alej
podalo Společenství vlastníků Březová alej žádost o zřízení modré zóny mimo centrum. Důvodem
žádosti je, že návštěvníci města se záměrně vyhýbají placenému parkování na vyhrazených
parkovištích v návštěvnickém režimu a svoje vozidla odstavují do vnitrobloků, které nejsou
zpoplatněny. Pro tuto lokalitu bude vydáno více parkovacích karet, než bude maximální kapacita
parkoviště z důvodu zajištění zpřístupnění všem ze Společenství vlastníků Březová alej. S danou
maximální kapacitou a převyšujícím poměrem vydaných parkovacích karet jsou seznámeni,
poučeni a žadatelé toto riziko na sebe přebírají.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Problematické parkování ve vnitrobloku a přilehlé ulice Březová alej z důvodu, že
se návštěvníci města záměrně vyhýbají placenému parkování na vyhrazených
parkovištích.
Zpracoval:

Sládková Alena, Ing. - pracovník odboru správy veřejného majetku

Projednáno s:

Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města

Předkládá:

Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
zřízení parkovací zóny „modrá zóna mimo centrum“ v lokalitě Březová alej
ukládá
vyrozumět žadatele o výsledku, zajistit zřízení parkovací zóny a prodej parkovacích karet.
P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.03.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V rámci problematického parkování ve vnitrobloku a přilehlé ulice Březová alej podalo Společenství
vlastníků Březová alej žádost o zřízení modré zóny mimo centrum. Problematika parkování na
parkovišti ve vnitrobloku a přilehlé ulice je především v sezóně, kdy je nejvíce navštěvovaná ZOO
Liberec. Návštěvníci města se záměrně vyhýbají placenému parkování na vyhrazených parkovištích
v návštěvnickém režimu a svoje vozidla odstavují do vnitrobloků, které nejsou zpoplatněny. Vzhledem
k již tak nedostačující kapacitě pro občany v dané lokalitě je tento jev již neúnosný.
Parkovací karta pro modrou zónu mimo centrum bude v ceně 500 Kč/rok. Tato cena je stanovena na
základě nákladů na zřízení a udržování svislého a vodorovného značení, které bude v rámci této zóny
nezbytné. Dále je zahrnut výdej parkovacích karet a potřebná administrativní agenda s výdejem karet
spojená.
V této zóně se bude pouze udržovat v náležitém stavu svislé a vodorovné značení.
Pro tuto lokalitu bude vydáno více parkovacích karet, než bude maximální kapacita parkoviště z důvodu
zajištění zpřístupnění všem ze Společenství vlastníků Březová alej. S tímto rizikem jsou žadatelé
seznámeni a poučeni. S danou maximální kapacitou a převyšujícím poměrem vydaných parkovacích
karet jsou seznámeni, poučeni a žadatelé toto riziko na sebe přebírají.
Na základě schválení zřízení parkovací zóny „modrá zóna mimo centrum“ bude v následných krocích
vyrozuměn žadatel o schválení zřízení modré zóny, projednání s odborem dopravy, zajištěno dopravní
značení a po té vydány parkovací karty.
Přílohy:
Příloha č.1 Žádost Společenství vlastníků Březová alej
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From: Společenství vlastníků Březová alej 1302 - 1305 [
Sent: Wednesday, November 22, 2017 1:27 PM
To: Novotný David
Subject: Parkování Březová alej

Dobrý den pane Novotný,
ještě jednou velice děkuji za dnešní příjemné a přínosné jednání a posílám informace, na
kterých jsme se dohodli.
Tedy - máme tu 128 bytů, parkování je zde velmi omezené, v podstatě máme k dispozici
městský pozemek ve vnitrobloku (p.č. 3258/2), případně parkování na ulici. Aktuálně jsou
zde vymezena dvě vyhrazená parkovací místa pro soukromé osoby, bydlící v našem domě, z
toho jedno je vyhrazeno jako výrazně širší.
Vzhledem k narůstajícímu tlaku na vymezení dalších vyhrazených míst jsme provedli mezi
vlastníky i nájemníky dotazníkovou anketu, z které v tuto chvíli vyplývá převážný zájem o
zachování volného parkování ve vnitrobloku bez vyhrazených parkovacích míst. Důvody jsou
především nemožnost se na těchto místech točit, jejich větší plocha a tím zmenšení plochy pro
ostatní parkující.
Aktuálně zde parkuje 55 - 58 aut, bohužel počet aut stále narůstá s tím, jak se zde mění
osazenstvo bytů, kdy dnes je tu cca polovina bytů obydlena původními vlastníky, kteří jsou již
v důchodovém věku a většina ani auta nemá.
Váš návrh ohledně vymezení rezidentské zóny, kde budou vystaveny za správní poplatek 150
- 500,- Kč karty pro jednotlivá stání/byty je pro nás velmi vhodným řešením. Omezíme tím
vjezd nerezidentů (především návštěvníků ZOO, Lidových sadů apod.) a zároveň zajistíme
parkování našim rezidentům. Vzhledem k narůstajícímu počtu aut bychom potřebovali
zahrnout i parkovací pruh na Březové aleji, abychom dokázali pokrýt zdejší potřebu.
Během tohoto týdne se pokusím s kolegou navrhnout rozvržení míst a na výboru bychom pak
probrali interní proces přidělování míst - tedy zda bude jedna karta na byt nebo to zatím
necháme volně.
Kontaktní osobou budu já za SVJ, případně je samozřejmě možné vše řešit s panem Hronem.
Snad jsem na nic nezapomněla. Pokud byste potřeboval jakoukoliv další informaci, neváhejte
mne kontaktovat.
S přátelským pozdravem,
předsedkyně Výboru SVJ Březová alej 1302-1305

