Slovenská parkovacia asociácia
Košická 2, 010 01 Žilina

SPA a zástupcovia obcí chcú využívanie inštitútu objektívnej zodpovednosti aj pri
priestupkoch v parkovaní
Slovenská parkovacia asociácia (SPA) pozvala dnes do Trenčína nielen odborníkov na
parkovanie, ale aj predstaviteľov slovenských miest a mestských polícii, aby spolu diskutovali
o aktuálnych problémoch v oblasti parkovania. Na 11. Kolokviu SPA chceli členovia asociácie
hovoriť najmä o inštitúte objektívnej zodpovednosti a o tom, ako kontrolovať či riešiť
nedodržiavanie predpisov v oblasti statickej dopravy.
„Chceli by sme sa pričiniť o to, aby mohla mestská a obecná polícia kontrolovať vozidlá na
základe inštitútu objektívnej zodpovednosti. Zástupcovia obcí a mestských polícii sa na kolokviu
dohodli na podpore novely zákonov potrebných na to, aby sa zaviedlo využívanie inštitútu
objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla aj pri priestupkoch súvisiacich so statickou dopravou,“
informoval predseda SPA Miroslav Lepeta.
Súčasťou programu bolo i predstavenie riešenia parkovania v Trenčíne, ktoré sa podľa SPA
s problémom statickej dopravy popasovalo veľmi dobre. Aj to je dôvod, prečo sa v predvečer
kolokvia uskutočnila praktická ukážka zavedenia parkovacej politiky v meste. Zúčastnení mali
možnosť sa oboznámiť nielen s praktickými skúsenosťami mesta pri riešení toho problému, ale
stretnutie pokračovalo priamou ukážkou toho, ako kontroluje mestská polícia parkovanie v teréne.
Na tablete mohli účastníci vidieť, ako sú autá snímané a aké informácie následne putujú do centrály
mestskej polície, a čo sa s nimi potom deje.
Rovnako dnes veľký úspech mal i príhovor primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka
o parkovaní, pretože prítomní členovia miest a obcí i zástupcovia mestských polícii mali množstvo
otázok a mali možnosť porovnať si svoje skúsenosti so skúsenosťami v tomto meste. Toto podujatie
sa tento rok konalo práve v Trenčíne preto, aby odborníci na statickú dopravu z SPA upozornili na
pozitívny príklad riešenia parkovania v tomto meste.
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