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Předmět zprávy

Rozšíření počtu míst a možností parkovaní v Prachaticích - zdvořilá výzva k aktivitě města Prachatice

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) usnesení se nenavrhuje

usnesení se nenavrhuje

Důvodová zpráva

Parkování vzhledem ke zvyšujícímu se počtu automobilů v rodinách je problematikou, která může mít více vrstev 
řešení, které se mohou vzájemně doplňovat či na sebe navazovat.
 
Jedním z řešení, možná dočasným, dokud nebudou zbudovány např. parkovací domy a další architektonicky i 
funkčně kvalitnější řešení, je využití nepoužívaných chodníků, plácků v okolí bytových domů, veřejných ploch k 
rozšíření parkování.
 
Plochy budou, měly by být, vybrány ve spolupráci s místními obyvateli včetně informací domácností, kterých se 
nové možnosti parkování mohou v pozitivním i negativním slova smyslu dotýkat.
 
Město Prachatice, resp. vedení města společně s úřadem města by mělo otevřít projekt rozšíření parkovacích míst 
ze své iniciativy a motivovat spoluobčany k hledání míst v okolí jejich bydlení.
 
Důvodem je skutečnost, že jde o aktivity spojené s úpravomocemi, kterými disponuje v podsatě pouze samospráva 
města.
 
Níže proto uvádíme dosud vytipovaná místa, jak je na výzvu PRO Prachatice označili obyvatelé města Prachatice 
na základě výzvy: 
https://www.proprachatice.cz/news/vyzva-dalsi-mozna-parkovaci-mista-rozhledneme-se-okolo-sebe/
 
 
Odkaz na tabulku:
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ez5KQ7SFtS2YKCXjir8pRRh39FuV7OrbTfhJyCo14E/edit?usp=sharing
 
 
Tabulka:



 

Lokalita Souřadnice Poznámka

Italská, nad agitačním střediskem 49.0219928N, 13.9966619E 10-20 míst

Na Sadech nad ulicí Na sadech 49.0111656N, 13.9931147E 5-10 míst

začátek Volovické 49.0098978N, 13.9958547E 2-3 místa

Husinecká u bytových domů 49.0164950N, 13.9985892E 10-15 míst

Za Kotelnou, IV. BO 49.0221572N, 13.9948181E 10-15 míst

Pod ZŠ Národní 49.0229031N, 13.9979456E 5-10 míst

Vodňanská - v celé délce 49.0151931N, 14.0032133E

5-10 míst; možná změna podélných 
stání za šíkmá v části od COOP k 
Poliklinice

Italská - od vjezdu z Osecké 49.0209928N, 13.9954375E 1-5 míst; podélná stáníParkoviště pod Italskou - u výměníku 
TH 49.0207289N, 13.9958961E 1-5 míst

Na sadech, za 629, 630 49.0111558N, 13.9928492E 1-4 místa

U Rybníčku 49.0086997N, 13.9974467E
1-4 další stání v případě šikmého 
stání?

Žižkova ulice 49.0155856N, 14.0015503E 1-4 místo rozpadlého likusáku
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