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Proč Olomouc potřebuje 
novou parkovací politiku? 

Hlavními důvody pro pořízení nové parkovací 

politiky jsou nevyhovující kapacita parkování na 

sídlištích a situace v ulicích poblíž centra, kde 

na stávající hranici zóny placeného parkování 

parkují řidiči, kteří nechtějí platit parkovné 

ve zpoplatněné zóně centra města. V obou 

případech je patrná dlouhodobá nespokojenost 

u zdejších rezidentů, proto se klíčové téma 

parkování a udržitelné mobility v Olomouci 

řeší jako priorita. Nový systém parkování pro 

Olomouc přináší rozšíření stávajících zón 

placeného stání o zónu širšího města a sídliště 

a nových cenových tarifů či časů regulace. 

 

Plošné vymezení 
parkovacího systému 
na území města 
Olomouce 

Podle nového systému parkování 

vzniknou v Olomouci čtyři zóny 

placeného stání - A, B, C, D. 
Co je parkovací politika 
přinese? 

Parkovací systém podporuje rezidenty, 

pro které se zvyšuje pravděpodobnost 

zaparkování svého vozidla v okolí bydliště. 

Regulace dlouhodobého stání vozidel zvyšuje 

obrátkovost před úřady, obchody a dalšími 

službami, kde lidé potřebují krátkodobě 

parkovat a vyřídit si potřebné záležitosti. 

Zvyšuje se tedy pravděpodobnost, že velkému 

počtu lidí bude umožněno zaparkovat, ať už 

v okolí bydliště, tak i v místě cíle své cesty. 

Čeho v Olomouci 
docílíme: 

• zvýšení pravděpodobnosti 

zaparkování pro auta i kola, 

• snížení počtu odstavných stání pro 

auta v pěší zóně a její bezprostřední 

blízkosti, 

• upřednostnění parkování 

v parkovacích objektech před stáním 

v ulicích, 

• zajištění ekonomické udržitelnosti 

- město nebude vybírat parkovné 

bezúčelně, ale peníze půjdou do 

fondu mobility pro další rozvoj.

Stávající zóna A (pěší 

zóna) 

a zóna B (historické 

centrum) budou 

rozšířeny

o zónu C (širší město) 

a o zónu D (sídliště). 

Samostatně bude řešen 

Sv. Kopeček.
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Oproti současné situaci v zóně placeného 

stání budou zóny dále rozděleny na rezidenční 

oblasti. Tyto oblasti mají omezit parkování 

z celé zóny na menší oblast v místě bydliště 

rezidentů, sídla abonentů,  a v bezprostředním 

okolí pro využívání služeb. Cílem je vytvořit 

oblasti v přirozených hranicích městských 

celků a zároveň redukovat zvýhodněné 

parkování, aby vlastnictví dlouhodobé karty 

neposkytovalo volné parkování na velké části 

města.  

Nově navržená rozšíření, včetně současné 

zóny placeného stání, budou rozděleny do 

následujících oblastí: 

Jak budou 
jednotlivé zóny, 
oblasti zaváděny 

Navrhovaný systém etapizace:

uživatel subjekt podmínka osoby 
pro oblast

podmínka vztahu 
k vozidlu podmínka vozidla

rezident fyzická osoba

trvalý pobyt, cizinec 
přechodný (vyjma 

osob s úřední 
adresou)

vlastníkem, 
provozovatelem, 

s leasingem, 
služební svěřené do 
soukromého užívání motorové vozidlo do 

3,5 tunyabonent

fyzická osoba
vlastník nemovitosti 

(bez trvalého 
bydliště)

podnikající fyzická 
nebo právnická 

osoba

sídlo nebo 
provozovna

provozováno za 
účelem podnikání

návštěvník fyzická nebo 
právnická osoba - -

Tabulka: Návrh definic uživatelů dlouhodobého parkování
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Rozdělení návštěvnických zón do rezidenčních 
oblastí 

pěší zóna, 2 oblasti označené A1 a A2A
historické centrum, 3 oblasti označené B1 až B3 B
širší město, 8 oblastí označené C1 až C8 C
sídliště, 7 oblastí označené D1 až D6D
Sv. KopečekK

Změna režimu parkování v zónách A, B, C a D 

se dotýká tisíců občanů a tisíců motorových 

vozidel. Proto je nezbytné celý proces 

zavedení parkovací strategie rozčlenit do 

menších celků, které nezahltí přípravné 

týmy a správce parkovacího systému 

(žádosti o dlouhodobé parkování, realizace 

dopravního značení a zařízení), a tím 

neznemožní spuštění parkovacího systému. 

5

1. přípravná etapa – administrativně technická fáze – 

6 měsíců od schválení politiky 

2. zóna A + B + K – 8 měsíců od schválení politiky 

3. zóna C východ (oblasti C5 – C8) – 11 měsíců od 

schválení politiky 

4. zóna C západ (oblasti C1 – C4) – 14 měsíců od schválení 

politiky 

5. zóna D Lazce (oblast D1) – 16 měsíců od schválení 

politiky 

6. zóna D západ (oblasti D2 – D4) – 19 měsíců od 

schválení politiky 

7. zóna D jih (oblasti D5 – D6) – 22 měsíců od schválení 

politiky  

Základní dlělení   
uživatelů - kdo je kdo  
      

Základní tři typy uživatelů jsou platné 

v každé jedné konkrétní oblasti příslušné 

zóny: 

rezident – občan zde bydlící 

abonent – podnikatel zde 
podnikající

návštěvník – všichni ostatní

čas regulace: po-pá 8:00 - 18:00 

čas regulace: po-pá 8:00 - 18:00 

čas regulace: po-pá 8:00 - 18:00 

čas regulace: po-pá 17:00 - 6:00 

čas regulace: po-ne 9:00 - 20:00 (v zimě 16:00)



Cenové tarify pro návštěvníky 

Krátkodobé návštěvnické ceny v zónách: 

A pěší zóna, parkovné: 100 Kč/hod 

B historické centrum, parkovné: 40 Kč/hod 

C širší město, parkovné: 20 Kč/hod (1 hodina 

zdarma/den) 

D sídliště, parkovné: 10 Kč/hod (1 hodina zdarma/

den) 

K Sv. Kopeček, parkovné: 100 Kč/den (max. 

6 hodin) 

Jak zaplatím: v parkomatu penězi či kartou, SMS, 

mobilní aplikací 

Návštěvníci si mohou pořídit nepřenosnou parkovací 

kartu do zóny C v ceně 12 000 Kč/rok. Při pořízení 

druhé a další karty pro návštěvníky do zóny C je cena 

18 000 Kč/rok. 

Cenové tarify pro rezidenty 
a abonenty 

Ve srovnání se současným stavem dochází ke 

zrušení přenosné parkovací karty, výraznému 

zdražení druhé a další karty. Vzdálenější zóny od 

centra mají nižší ceny než zóny v centru města.   

Nepřenosné karty rezidenti: 

A pěší zóna, 1. karta: 2000 Kč/rok, další karta: 

16 000 Kč/rok 

B historické centrum,  1. karta: 2000 Kč/rok,  

další karta: 16 000 Kč/rok 

C širší město, 1. karta: 600 Kč/rok, další karta: 

12 000 Kč/rok 

D sídliště, 1. karta: 100 Kč/rok, další karta: 

10 000 Kč/rok 

Nepřenosné karty abonenti: 

A pěší zóna, 1. karta: 12 000 Kč/rok, další karta: 

18 000 Kč/rok 

B historické centrum, 12 000 Kč/rok, další karta: 

18 000 Kč/rok 

C širší město, 1. karta: 12 000 Kč/rok, další karta: 

18 000 Kč/rok 

D sídliště, 1. karta: 12 000 Kč/rok, další karta: 

18 000 Kč/rok 

Jak si vyřídím kartu: elektronicky přes portál občana 

bez nutnosti návštěvy úřadu nebo přímo na úřadě.
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 Specifické situace v parkování 

Návštěvy, opraváři – každý rezident získá kredit 

100 hodin ročně zdarma, který může volně přidělit 

na konkrétní čas libovolné SPZ ve své zóně. 

Pečovatel o rezidenta s příspěvkem na péči ve 

výši II.- IV. stupně bude parkovat za podmínek, 

jako by byl sám rezidentem, o něhož pečuje. 

Zdravotní a sociální služby (Sociální služby pro 

seniory p.o., Azylový dům pro matky s dětmi 

FOD, Středisko pro rané péče SPRP, Arcidiecézní 

charita Olomouc, Klíč, centrum sociálních služeb 

p.o., Dětské centrum Ostrůvek, p. o.) – vozidla 

zvýhodněna po vydání karty v zóně B a C, kde 

mají parkování zdarma. 

Zásobování - 1 hod/den zdarma v zóně C a D. 

Dodávky regulace v čase 17:00-7:00 ve 

vybraných dotčených lokalitách. Pilotní realizace 

bude v lokalitě Tabulový vrch. 

 

Motocykly – vymezení míst nevhodných 

k parkování automobilů, parkování zde bude 

zdarma bez omezení, mimo ně jsou krátkodobá 

stání zpoplatněna jako běžným automobilům. 

Dlouhodobá stání motocyklů do 150 ccm 

a elektroskůtrů budou po registraci zdarma všem 

bez rozdílu pobytu.  

Státní, krajské a obecní organizace spadají do 

kategorie abonentů, vyjma zasahujících vozidel 

IZS s modrým majákem.  

ZTP a ZTP/P parkují bez omezení zdarma na 

vyhrazených místech. U významných cílů bude 

při zpracování dopravního značení vyhodnoceno 

a případně navrženo navýšení stávajících míst 

pro ZTP a ZTP/P. 

K+R místa zůstávají a nejsou zpoplatněna. Další 

budou zřizována dle potřeby dané oblasti a cílů 

cest při zavádění parkovacího systému. 

Obrátková stání v rámci zóny B jsou zachována, 

v nových zónách C a D nebudou zřizována. 

Vyhrazená stání na instituci nebo SPZ - 

u stávajících vyhrazených parkovacích míst bude 

v případě jejich nezbytnosti zachování navýšena 

cena na 60 000 Kč/rok. Slevy či odpuštění poplatku 

budou možné u veřejných institucí pouze po 

prokázání nemožnosti využití vlastního stání. 

Sdílená vozidla (carsharing) budou v 

dlouhodobých kartách zvýhodněna 

cenou, která odpovídá prvnímu vozu 

rezidenta požadované zóny C nebo D, 

a dále se jich nebude týkat oblastní 

omezení 

Vozidla na alternativní pohony (elektřina, 

hybrid) zvýhodněna po dobu nabíjení 

parkováním zdarma.  

Taxislužba má umožněno stání zdarma na 

22 stáních v lokalitách. 

Soukromé parkovací plochy a objekty 

podnikatelů, ale i obchodních řetězců se 

plánují zapojit do informačního systému 

parkování, poskytujícího lidem informace 

o volných parkovacích místech a jejich 

ceně.   

Jak bude probíhat kontrola 

Kontrola bude probíhat prostřednictvím 

automatického kamerového systému (pevných 

i mobilních kamer) i prostřednictvím stážníků 

Městské policie Olomouc. Efektivní systém musí 

mít i efektivní systém kontroly. 

Co je fond mobility a jak 
bude fungovat  

Fond mobility je nástroj, který umožňuje peníze 

získané městem v oblasti mobility znovu do 

mobility vkládat, a tak občanům prezentovat 

účelnost plateb. 

Příjmy fondu: 
• 100 % krátkodobého i dlouhodobého 

parkovného, poplatků za vyhrazená stání, 

• 100 % přestupků v oblasti parkování, 

• 100 % nevyčerpaných prostředků z dřívějších 

let. 

Zisk bude možno použít na: 
• zavedení, provoz a údržbu parkovacího 

systému, 

• zvyšování bezpečnosti (zkvalitnění zastávek 

MHD, pěší doprava – bezpečné přechody, 

bezpečné cesty do škol apod.), 

• výstavbu cyklostezek, 

• výstavbu nových veřejných parkovacích míst, 

• výstavbu záchytných parkovišť P+R a objektů 

P+G, 

• kampaně k propagaci mobility v souladu 

s Plánem udržitelném městské mobility 

Olomouc (PUMMO), 

• a další projekty spojené s mobilitou ve městě.
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