Závery 12. konferencie SPA
„Parkovanie v mestách“
„Parkovanie a mestská mobilita“
22. – 24. november 2016, Štrbské Pleso
Účastníci konferencie v celkovom počte 126, po prerokovaní nastolených tém súvisiacich
so súčasným stavom mestskej mobility a spôsobov nutného zlepšenia konštatujú, že:
-

Dopravná situácia v našich mestách sa naďalej zhoršuje, plynulosť premávky
v špičkových hodinách prakticky neexistuje. To obmedzuje nielen funkčnosť
a bezpečnosť dopravnej obsluhy, ale vytvára aj možnosť kritických situácií pre sanitky,
hasičov, a policajné zásahy.
Príčinou je nedocenenie špecifík /náležitostí/ a významu dopravnej obsluhy miest, ako
aj dlhodobo zanedbávané dopravno – inžinierske plánovanie.

-

-

-

Dopravná obsluha /mestská mobilita/ je podmienená disponibilným priestorom najmä
pre zastavenie a státie automobilov podmieňujúcich efektívnu obsluhu priestoru.....
Skúsenosti dokazujú, že súčasný spôsob využívania ulice pre potreby dopravy statickej
i dynamickej už nie je možný, lebo by ohrozil funkčnosť ostatných aktivít a funkcií ulice
v mestskom organizme.
Súčasné postupy riešenia potrieb parkovania sú v každom meste iné, pričom sú
prakticky všade postavené zásadne na spoplatnení súčasne disponibilných plôch, bez
náznaku dlhodobého systémového riešenia.
Ďalším problémom funkčnosti mestskej mobility (dopravnej obsluhy) je neúplná,
nepresná legislatíva súvisiaca nielen s pravidlami prevádzky parkovania (dopravné
značenie, vyhradzovanie miest pre invalidov a parkovania na chodníkoch, atď.), ale aj
s reálnym a vynutiteľným postihom nedodržania stanovených pravidiel.
Vzhľadom na veľmi nepriaznivú situáciu parkovania a dopravnej obsluhy vôbec, je
nutné pomôcť mestám pri riešení uvádzaných problémov mestskej mobility (dopravnej
obsluhy), vypracovaním a akceptovaním zásad, resp. doporučení k takejto činnosti
v celom rozsahu riešenia (koncepcia, stratégia, postupy riešenia) až po realizáciu
a prevádzku parkovacích priestorov v súlade s ich ostatnými funkciami.

Účastníci 12. konferencie SPA odporúčajú:
-

-

-

MDVaRR zabezpečiť vypracovanie a schválenie dokumentu „Národná stratégia
riešenia parkovania (rozhodujúcej časti dopravnej obsluhy) ako doplnok ku „Metodike
pre tvorbu Plánov udržateľnej mestskej mobility spracovanej MDV a RR SR v r.2015.
ZMOS, ÚMS spolupracovať pri vypracovaní a schválení odporúčaného dokumentu
MDV a RR SR. Koordinovať činnosť miest pri riešení a zabezpečovaní parkovania
a dopravnej obsluhy.
SPA pokračovať v sprístupňovaní poznatkov a riešení problémov parkovania
a dopravnej obsluhy. Spolupracovať s odbornými inštitúciami riešiacimi obdobné
problémy a navrhnúť MV SR potrebné úpravy v legislatíve.
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