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Shrnutí analýzy
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98 % 

času auto 

jen parkuje

zdroj: PDCH Olomouc 2017
2,54 cest×5,0 km / 30 km/h×60 [min]
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Olomouc má 24.000 
(legálních veřejných) 

parkovacích míst,

kde parkuje 22.000

vozidel.

zdroj: PUMM Olomouc 2017
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Jenže místa nejsou tam, kde by 

měli být.

ideál=přede dveřmi

reálně=někde poblíž

zdroj: Analytická část Strategie parkování 2020
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Navýšit kapacitu nebo 

pracovat se  

stávající kapacitou?
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Náklady na zbudování parkovacího místa

Tabulka 1: Rámcové náklady na zbudování parkovacích ploch a objektů dle typu  

skupina typ  
cena investice  

na 1 parkovací místo 

povrchové 

na stávající místní komunikaci (jen dopravní 
značení) 5 000 Kč - 10 000 Kč 

nové pozemní parkoviště (nové zpevněné 
plochy) 50 000 Kč - 150 000 Kč 

garáže 

parkovací objekt nadzemní (lehký montovaný) 150 000 Kč - 300 000 Kč 

parkovací objekt nadzemní (rampový nebo 
zakladač) 250 000 Kč - 500 000 Kč 

parkovací objekt podzemní 500 000 Kč - 900 000 Kč 

 

Tabulka: tržní cena parkování v Olomouci (návratnost investice 10-20 let)

600-800 (-1100) Kč/měsíc nájem za soukromé parkovací místo

1200-2500 Kč/měsíc
nájem za soukromé místo v jednotkové nebo 

hromadné garáži
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Návrhy - krátkodobé
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Rozšíření až na vnější okraj sídlišť 

a sv. Kopeček ve stejném režimu.
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C

D

Nové zóny C – širší město a D – sídliště, 
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Rozdělení do oblastí 

oblast je místo, kde mi platí dlouhodobá karta 

rezidenta/abonenta
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zóna

dny 

regulace

stávající 

časy
návrh

A – pěší zóna pracovní dny
9:00-18:00 8:00-18:00

B – historické 

centrum pracovní dny

9:00-18:00 8:00-18:00

C – širší město pracovní dny

-
8:00-18:00

D – sídliště pracovní dny

-
17:00-6:00

K – sv. Kopeček celý týden

9:00-20:00 

(-16:00)

9:00-20:00 

(-16:00)

Časy regulace
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Skupiny uživatelů

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)

vlastníkem, 

provozovatelem, s 

leasingem, služební 

svěřené do 

soukromého užívání

podnikající fyzická 

nebo právnická 

osoba

sídlo nebo 

provozovna

provozováno za 

účelem podnikání

návštěvník
fyzická nebo 

právnická osoba
- -
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Základní ceny dlouhodobého stání

uživatel
dlouhodob

á karta

stávající

Kč/rok

stávající 2. a 

další vozidlo

na osobu

Kč/rok

návrh

Kč/rok

návrh 2. a další

vozidlo na osobu

Kč/rok

rezident nepřenosná 1 000 1 500

zóny AB: 2 000

zóna C: 600

zóna D: 100

16 000

12 000

10 000

abonent nepřenosná 10 500 15 750 zóny ABCD: 12 000 18 000

návštěv

ník
nepřenosná - - zóna C: 12 000 18 000
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Ceny krátkodobého stání

zóna

stávající

Kč/hod

návrh

Kč/hod poznámka

A – pěší zóna 30 100 -

B – historické 

centrum 30 40 -

C – širší město - 20

1. hod 

zdarma/den

D – sídliště - 10

1. hod 

zdarma/den

K – sv. 

Kopeček 70 Kč/den 100 Kč/den max. 6 hodin
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▪ taxislužba

▪ zásobování

▪ motocykly

▪ pečovatelé

▪ zdravotní a sociální služby

▪ K+R, obrátková stání

▪ vyhrazená stání

▪ ZTP a ZTP/P stání

▪ dodávky

▪ sdílená vozidla

▪ alternativní pohony

Specifické situace
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Návrh fondu mobility

Příjmy fondu:

• 100 % příjmy z parkovného (+nevyčerpané prostředky minulých let)

Výdaje:

• provoz parkovacího systému

Zisk:

• opatření pro pěší a cyklistickou dopravu, BESIP

• výstavbu parkovacích objektů a ploch, např. P+R a P+G, cyklostojany

• propagace mobility

Správce fondu:

• předkládá zastupitelstvu informace o hospodaření

Komise fondu (např. pracovní skupina PUMM):

• předkládá návrhy na použití zisku

• o nakládání se ziskem fondu rozhoduje zastupitelstvo
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Správa a kontrola
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Správa – dlouhodobých oprávnění

▪ evidence plateb a kontrola digitálně přes MP Manažer

▪ dlouhodobá oprávnění přes portál občana
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Způsoby úhrady hodinového poplatku:

MPLA/SMS vs. parkomat

▪ nové parkomaty jen v zóně C 32 parkomatů jako hotspoty = 

8 oblastí po 4 hotspotech

▪ v zóně D pouze mobilní platby

Cena parkomatů cca 200 000 Kč/ks.

Výběr krátkodobého parkovného 75% z parkomatu v roce 2019.
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Kontrola

Způsob kontroly:

▪ zóna A – vjezdové kamery a osobně MP

▪ zóny B+C+D

▪ parkovací místa – 1 automobil s kamerou (Praha 7 aut, Brno 2 auta)

▪ cca 15 km/h po dobu 10 hodin/den, 12 hodin/noc

▪ opakované 2 průjezdy po 1-2 hodinách

▪ zóna B 15 km – 1 trasa, 2× za den = 4 hod/den

▪ zóna C 90 km – 4 trasy, 1× za 2 dny = 6 hod/den

▪ zóna D 90 km – 4 trasy, 1× za noc = 12 hod/noc

▪ mimo parkovací místa – osobně MP
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Návrhy – střednědobé

a dlouhodobé
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Nové kapacity – územní plán

▪ 7000 míst v 19 záměrech za 3,5 mld. Kč

▪ financování: komerční (PPP), dotace, vyvolané investice, 

sdružené investice, fond mobility

▪ vytipovány: 

▪ poloha

▪ víceúčelovost

▪ tramvaj

▪ v první vlně vytipovány

▪ 1+? centrum 

▪ okraj 3 P+R
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Nové kapacity – 13 regulačních plánů

▪ 2000 míst ve 22 záměrech za 1,5 mld. Kč

▪ výstavba: komerční, soukromá, družstevní, PPP, 

participace města (např. pozemky, fond mobility)



Page 27

Akční plán a implementace
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Etapizace: zóna A+B, zóna C – 2 etapy, zóna D – 3 etapy

E0
E1E2

E3

E4

E5
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Akční plán
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▪ 1. 1. 2022 – schválena Strategie parkování

▪ projekty/soutěže: dopravní značení, portál občana a úprava

stávajících ICT, parkomaty, dohledové vozidlo, nařízení města, 

fond mobility, informační kampaň

▪ 1. 7. 2022 – spuštění etapy 0 (oblasti A,B,K)

▪ 1. 1. 2023 – spuštění etapy 1 (oblast C)

▪ 1. 4. 2023 – spuštění etapy 2 a 3 (oblast C)

▪ 1. 7. 2023 – spuštění etapy 4 (oblast D)

▪ 1. 10. 2023 – spuštění etapy 5 (oblast D)

Milníky akčního plánu
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Náklady rozšíření (mimo ICT) rozloženo do 2 let:

▪ zóny A+B+K 10 mil. Kč

▪ zóna C 21 mil. Kč

▪ zóna D 25 mil. Kč

▪ celkem: 62 mil. Kč

Předpokládané výnosy od 2023 (model) ročně:

▪ zóny A+B+K 49 mil. Kč (2019: 39 mil. Kč)

▪ zóna C 29 mil. Kč

▪ zóna D 12 mil. Kč

▪ celkem: 91 mil. Kč

Propočet nákladů a výnosů
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Závěr – očekávatelné výsledky

• přínosy

• zvýšení pravděpodobnosti, že zaparkuji

• motivace nepoužívat auto pro studenty, lidi bez 

trvalého bydliště, zaměstnance v centru, dodávky

• získání prostředků pro dlouhodobá řešení

• ztráty

• administrativa pro rezidenty

• výdaje pro návštěvníky

• co nevyřeší

• už je aut příliš mnoho
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Děkuji za pozornost


