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.
24. schůze rady města dne: 01.12.2020
Bod pořadu jednání: 55
Správa a údržba parkovacího systému v roce 2019
Stručný obsah: Odbor správy veřejného majetku předkládá zprávu o stavu, údržbě a rozvoji
parkovacího systému v Liberci za období 2019 včetně finančních výnosů a nákladů.

MML, Odbor správy veřejného majetku
Důvod předložení: Informování rady města o rozvoji parkovacího systému
Zpracoval:

Hanušová Pavla - pracovník odboru správy veřejného majetku

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
bere na vědomí
zprávu o správě a údržbě parkovacího systému v období 2019
ukládá
předložit radě města zprávu o správě a údržbě parkovacího systému za rok 2020
P: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku
T: 30.11.2021
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Důvodová zpráva
Odbor správy veřejného majetku předkládá zprávu o stavu a rozvoji parkovacího systému v Liberci za
rok 2019.
PARKOVACÍ KARTY
Za rok 2019 činil výběr za parkovací karty celkem 2 725 950 Kč.
NÁVŠTĚVNICKÉ PARKOVÁNÍ
Za rok 2019 činil výběr z parkovacích automatů celkem 18 936 554 Kč z toho:
17 099 274 Kč – hotovostní platby (mince)
517 855 Kč – bezhotovostní platby (univerzálního platebního portál)
1 319 425 Kč – bezhotovostní platby (SMS platby)
Za rok 2019 došlo v rámci parkovacího systému k těmto změnám:
V návaznosti na aktualizaci Nařízení statutárního města Liberec o stání silničních motorových vozidel
na vymezených místních komunikacích ve městě Liberci došlo k nastavení celodenního stání bez
přesahu předplatného hodin do dalšího kalendářního dne.
Z důvodu bankovních poplatků, výpovědi ze strany České spořitelny a obav z výpovědí i od ostatních
bankovních institucí došlo k úpravě hotovostních plateb zrušením mincí malých hodnot 1Kč a 2 Kč.
Realizace 2019
U Krematoria
Parkoviště před krematoriem bylo obsazeno dlouhodobým stáním vozidel, a tím docházelo k
podstatnému omezení možnosti krátkodobého parkování (1-1,5 hod.) pro návštěvníky krematoria, kteří
tam přijíždějí na obřady. S ohledem na výše uvedené byla zavedena zóna placeného stání a osazen
parkovací automat, kde je parkovací lístek na prvních 90 minut zdarma. Provozní doba je zkrácena
pouze na pondělí až pátek od 9.00 - 14.30 hodin.
Pro tuto lokalitu byla stanovena cena parkovného v černém tarifu, konkrétně:
zdarma/90 min.
10 Kč/ každá další hodina
Tržní náměstí
V lokalitě Tržního nám. byla z důvodu dlouhodobé poptávky po parkovacích stáních rozšířena
parkovací plocha na komunikaci vedoucí k areálu výstaviště a to směrem z Tržního nám. mezi
plaveckým bazénem a školním areálem. Tarif zůstal stejný jako na první části tj. oranžová zóna.
Pro tuto lokalitu byla stanovena cena parkovného v oranžovém tarifu, konkrétně:
10 Kč/30 min.
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20 Kč/1 hodina
20 Kč/ každá další hodina
Klášterní ulice
V lokalitě ul. Klášterní byla z důvodu dlouhodobé poptávky po parkovacích stáních zřízena parkovací
plocha v režimu návštěvnického stání se zařazením do tarifního pásma C (žlutá) a to na pozemku p. č.
2593/2 v k.ú. Liberec.
Pro tuto lokalitu byla stanovena cena parkovného ve žlutém tarifu, konkrétně:
5 Kč/30 min.
10 Kč/1 hodina
10 Kč/ každá další hodina

Údržba parkovišť:
Tržní náměstí (obnova DZ, ostatní-posun brány, plotu, úpravy) – 98 368 Kč
Klostermannova (obnova DZ) – 2 682 Kč
Nám. Českých bratří (oprava povrchu) – 64 305 Kč
Na Bídě (obnova DZ) – 11 790 Kč
Klášterní (obnova DZ) – 16 439 Kč
Pastýřská (obnova DZ, oprava komunikace) – 26 472 Kč
Frýdlantská (obnova DZ, oprava komunikace) – 8 049 Kč
Vavřincův vrch (obnova DZ) – 2 137 Kč
Papírové náměstí (obnova DZ) – 32 801 Kč
Barvířská (obnova DZ) – 1 301 Kč
Orlí (obnova DZ) – 776 Kč
Vaňurova (obnova DZ) – 5 516 Kč
Oldřichova, Slavíčkova, Na Humnech (obnova DZ, oprava komunikace) -59 761 Kč
U Nisy (oprava komunikace vyvolána projektem na umístění park. senzorů) - 851 500 Kč
Arbesova (oprava komunikace vyvolána projektem na umístění park. senzorů) – 501 000 Kč
Celkové náklady na opravu komunikace na návštěvnických parkovišť činil 1 463 766 Kč.
Celkové náklady na obnovu dopravního značení na návštěvnických parkovišť činil 131 003 Kč.
Celkové náklady na ostatní údržbu na návštěvnických parkovišť činil 88 128 Kč.
Celkové náklady na návštěvnických parkovištích za rok 2019 činil 1 682 897 Kč.
Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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