Závery 11. konferencie SPA
„Parkovanie v mestách“
10. – 12.11.2015, Štrbské Pleso
Konferencie sa zúčastnilo 99 účastníkov z rôznych organizácií a profesií zabezpečujúcich
riešenie parkovacích problémov v mestách.
Účastníci 11. konferencie SPA sa oboznámili:
 S analýzou dopravnej situácie v mestách SR:
- o systémoch regulácie parkovania,
- o legislatíve - pre kvalifikované riešenie parkovania,
- o príprave jednotného dopravného značenia pre regulované zóny parkovania,
o opatreniach súvisiacich s parkovaním ŤZP občanov.
 So závermi 17.kongresu EPA:
- vo viacerých bodoch, sú závery 17. kongresu EPA zhodné s postupmi SPA v riešení
parkovania v mestách,
- materiály kladú zvlášť dôraz na nutnosť riešiť parkovanie v súlade s celospoločenskými
potrebami zabezpečiť dopravnú obsluhu v súčinnosti s urbanistickým riešením,
dynamickou dopravou a potrebami deľby dopravnej práce.
 S činnosťou SPA na úseku pomoci mestám pri riešení problémov parkovania; s uznaním
privítali vydanie „Výkladového slovníka termínov o parkovaní a doprave“ (anglicko –
slovenský a slovensko – anglický), ktorý vydala SPA.
 S novými technickými zariadeniami pre reguláciu parkovania prezentovanými prítomnými
firmami.
Účastníci konferencie konštatovali, že stav riešenia regulovaného parkovania v mestách
SR poukazuje na:
-

často nesystémové a nekoncepčné prístupy k zavádzaniu regulovaného parkovania
bez koordinácie s ostatnými druhmi dopravy v meste,
neúplnú legislatívu v oblasti parkovania,
potrebu koordinovaných opatrení súvisiacich s parkovaním ŤZP občanov.

Po prerokovaní uvedených informácií účastníci konferencie odporúčajú SPA:
-

sprístupniť jestvujúcu publikáciu MPP „Stratégia riešenia“ - október 2014 na web
stránke asociácie,
posúdiť potrebu aktualizácie niektorých častí menovanej MPP „Stratégia riešenia“,
pokračovať v spolupráci s mestami na úseku komplexného a efektívneho riešenia ich
závažných problémov parkovania,
pri riešení globálnych problémov parkovania naďalej upozorňovať a spolupracovať
najmä s ÚMS, ZMOS a príslušnými rezortnými ministerstvami SR,
zintenzívniť činnosti SPA na úseku informácií o rozsahu a sofistikovanom riešení
parkovania najmä v súčinnosti s médiami a stykom s vedením miest,
pokračovať v spolupráci s Európskou parkovacou asociáciou a rozvíjať spoluprácu
s Českou parkovacou asociáciou, Srbskou parkovacou asociáciou a ďalšími
partnermi pôsobiacimi vo sfére parkovania.

Štrbské Pleso, 12.11.2015

Ing. Miroslav Lepeta
predseda asociácie

Strana 1 z 1

