STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
14. schůze rady města dne: 16.06.2020
Bod pořadu jednání: 69/3
Záměr zřízení nového režimu pro zóny placeného stání
Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je záměr zřízení nového režimu v zónách palaceného
stání (ZPS) pro držitele parkovacích karet. jednalo by se o zóny na parkovacích místech, která
byla vybudována ze strany investorů a následně předána do vlastnictví města. Na těchto
parkovacích stáních by pak mohla vzniknout zóna, kde by měl investor přednsotní právo koupit si
parkovací kartu za zvýhodněných podmínek.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Doplnění režimu do parkovacího systému
Zpracoval:

Kovačičin Jiří, Ing. - vedoucí oddělení technické správy

Projednáno s:

Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a
informační technologie

Předkládá:

Hýbner Lukáš, Mgr. - 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
záměr zřízení nového režimu parkovací zóny pro parkovací stání realizovaná investory a
následně předaná do vlastnictví města dle principů uvedených v důvodové zprávě.
ukládá
v případě schválení záměru zřízení nového režimu parkovací zóny pro parkovací stání
realizovaná investory a následně předaná do vlastnictví města, zajistit předložení
aktualizace "Všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích karet ve statutárním městě
Liberci" do rady města ke schválení
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.09.2020
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Důvodová zpráva
Předmětem tohoto materiálu je záměr zřízení nového režimu v zónách palaceného stání (ZPS) pro
držitele parkovacích karet. Mělo by se jednat o zvláštní režim nyní s pracovním názvem "Investorská
zóna", jehož podstatou by bylo obdobně jako je tomu u ostatních zón parkování pouze s platnou
parkovací kartou vydanou SML. Jednalo by se o zónu, která by mohla vzniknout na parkovacích
stáních, jenž vznikla v rámci výstavby developerských projektů a následně byla předána městu do
majetku např. na základě plánovací smlouvy. Po dobu 10 let by měl na karty v této parkovací zóně
nárok přednostně investor, který stavbu nových parkovacích stání zrealizoval a následně ji i s
pozemkem předal městu.
Navrhované základní principy nové "investorské" parkovací zóny:
1) v případě, že žadatel doloží, že parkovací místa vybudoval výhradně na svoje náklady bez
spolufinanocování ze strany města a alespň z 50% na vlastních pozemcích a stavbu parkovacích stání
spolu s pozemkem řádně zkoulaudovanou a způsobilou užívání předal bezplatně městu, měl by po dobu
10 let od předání přednostní právo na koupi parkovací karty za zvýhodněných podmínek za cenu 500
Kč/rok.
2) v případě, že by nedošlo ze strany investora dle bodu 1) ke koupi všech karet, mohlo by město
zbývající karty prodat ostatním žadatelům za podmínek a cenu pro standardní rezidentní a abonentní
stání.
V případě, že bude záměr schválen, budou podmínky této nové zóny dopracovány a předloženy radě
města ke schválení v rámci připravované aktualizace Všeobecných podmínek pro vydávání parkovacích
karet ve statutárním městě Liberci.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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