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Předmět zprávy

Výběr vhodných lokalit pro rozšíření možností parkovat v Prachaticích ve spolupráci s občany města Prachatice 

Projednáno

Projednáno:  ANO   NE

Usnesení

Zastupitelstvo města Prachatice

1) zmocňuje

zastupitele Roberta Zemana k aktivitám vedoucím k vytvoření seznamu využitelných míst a lokalit pro parkovaní 
osobních automobilů

Důvodová zpráva

Parkování je vzhledem ke zvyšujícímu se počtu automobilů v rodinách problematikou, která může mít více vrstev 
řešení, které se mohou vzájemně doplňovat či na sebe navazovat. Jedním z řešení, možná dočasným, dokud neb
udou zbudovány např. parkovací domy a další architektonicky i funkčně kvalitnější řešení, je využití nepoužív
aných 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.
 
 
Dosud navrhovaná místa jsou uvedena zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ez5KQ7SFtS2YKCXjir8pR
Rh39FuV7OrbTfhJyCo14E/edit?usp=sharin
 
 
V roce 2019 16.9. jsme předkládali ZM žádost - výzvu k hledání dalších parkovacích míst - viz text výše, který je z 
materiálu převzatý. Materiál byl bez usnesení a měl sloužit vedení města k realizaci aktivit, které byly započaty 
mnou a kolegy ze sdružení PRO Prachatice.
 
Vzhledem k tomu, že se zatím nepodařilo na naše aktivity navázat  a protože jde o důležité řešení pro všechny 
občany města, žádám o zmocnění je osobně řídit, koordinovat, komunikovat, odpracovat a připravit pro 
zastupitelstvo  města podklady, které by zahrnovaly veškeré možné vytipované lokality pro rozšíření možností 
parkování. 
 
Součástí přípravy výběru bude i úzká komunikace s veřejnosti, obyvateli města, kterých se problematika úzce 
dotýká. 
 
Půjde o:
- vytvoření pracovního týmu s možostí účasti zástupců všech politických subjektů v ZM



- oslovení vyřejnosti k činění podnětů míst, kde se domnívají, že je možné rozšířit parkování; oslovení proběhne 
oficiálně skrze informační kanály města Prachatice
- vytvoření seznamu navrhovaných míst a provedení veřejných setkání s navrhovateli a občany v lokalitě spolu s 
pracovní skupinou
- předložení vytvořeného materiálu zastupitelstvu města k dalším rozhodnutím - realizaci, odmítnutí míst, 
doplnění seznamu atd. 
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