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NAzEV: 
Petice parkoviste Palachova 

ANOTACE: 
Vypofadani petice obcanu ulice Palachova - Nesouhlas s vystavbou novych parkovacich mist na 
ulici Palachova pfed domy cislo 19 a 21 

NAVRH USNESENi: 
Rada mesta po projednani 

- bere na vedomi Petici dorucenou dne 10.6.2019 ,Nesouhlas s vystavbou novych 
parkovacich mist na ulici Palachova pfed domy cislo 19 a 21 "; 

- poveruje mistostarostku mesta projednanim odpovedi na uvedenou petici s peticnim 
vyborem. 

Starosta mesta: Mistostarosta mesta: Mistostarostka mesta: 

Tajemnik MeU, Usek tajemnika a Odbor majetkopravni: Odbor komunaln ich sluzeb: 
spravy MeU: 

Odbor financni: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a uzemniho 
planovani: 

Odbor stavebni: Odbor skolstvi, kultury a sportu: Odbor socialni: 

Odbor obcansko-spravni a OZU: Odbor zivotniho prostfedi: Oddeleni informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektu a marketingu: Krizove fizeni: 

Mestska policie: Regionaln i muzeum: T echnicka sprava budov mesta: 

Zpracoval: Predklada: 

OKS 



 
Název materiálu: Petice parkoviště Palachova 
 
Počet stran: 2 
 
Počet příloh: 2 

1 – Petice 
2 – Návrh odpovědi na petici 

 
Popis 
V roce 2018 byla doprojektována a povolena stavba 2 objektů parkování na ulici Palachova před 
čísly 19-21 a 25-29. Stavba obou objektů byla povolena veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední 
desce městského úřadu (i elektronické). Každý občan měl možnost se v zákonných lhůtách k 
tomuto zveřejněnému záměru vyjádřit. K povolení vydali své vyjádření/stanovisko kromě jiného 
PČR, Krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí, …Právní moci nabylo povolení 
19.10.2018. Již v průběhu přípravy v roce 2018 byly podávány informace o postupném řešení 
dopravní situace na ul. Palachova a bylo reagováno i na jednotlivé dotazy občanů ohledně řešení 
dopravní situace a přípravy rozšíření parkování na této ulici. Zájemcům o bližší informace byly 
různými cestami takové informace poskytnuty, např.:  
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6870 
https://www.zdarskypruvodce.cz/v-palachove-ulici-chybi-parkovaci-mista-ma-pribyt-parkoviste/ 
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=181 
Návrh nových parkovišť reagoval kromě jiného na požadavky vznesené prostřednictvím SBD 
ohledně rozšíření parkování v této lokalitě a na stížnosti občanů na nevhodné a nelegální  
parkování vozidel. Projekt by měl napomoci lepší průjezdnosti a obslužnosti lokality, a to i většími 
vozidly (např. pro zásobování, svoz odpadů), ke zvýšení bezpečnosti pohybu vozidel i chodců. 
Dopravní situaci v lokalitě Palachova nelze řešit odděleně pro jednotlivé vchody. V rozpočtu pro 
rok 2019 byla schválena realizace parkování na této ulici, přičemž rozpočet i jeho návrh a 
následná rozpočtová opatření byla a jsou zveřejněna na stránkách města včetně této konkrétní 
akce. Rozpočet i rozpočtová opatření řádně schválilo zastupitelstvo města. 
Příprava a výstavba parkovišť na ulici Palachova byla právě pro složitou dopravní situaci v místě 
upřednostněna před řešením nedostatečných parkovacích kapacit v jiných částech města. 
 
Na podatelnu městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou byla dne 10.6.2019 doručena petice 
„Nesouhlas s výstavbou nových parkovacích míst na ulici Palachova před domy číslo 19 a 21“. 
Jedná se o řádně povolenou, v rozpočtu města zahrnutou akci, která již byla na základě 
výběrového řízení zadána a podle platné smlouvy je realizována. 
 
Přílohou materiálu je návrh odpovědi na uvedenou petici.  
 
Bez dopadu do rozpočtu 
 
Geneze případu 
Viz Popis 
 
Návrh řešení 
OKS nedoporučuje zastavit již probíhající práce prováděné (uzavřená smlouva na příslušnou 
veřejnou zakázku) na veřejnou vyhláškou povolené a v rozpočtu města zahrnuté stavbě. 
 
Varianty návrhu usnesení 
Rada města po projednání ukládá ve věci Petice „Nesouhlas s výstavbou nových parkovacích míst 
na ulici Palachova před domy číslo 19 a 21“ ……………….. 
 
Doporučení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu, tj. doporučuje radě města vzít petici na vědomí 
 
Stanoviska  
Petice předána OFKIA. 
 
 



H£fTit 

Mestsky urad Zd'ar nad Sazavou 

Zizkova 227/1 

59131 Zd'ar nad Sazavou 

Ve Zd'are nad Sazavou dne 5.6.2019 

PE CE 
,Nesouhlas s vystavbou novfch parkovacich mist 

na ulici Palachova pred do my cislo 19 a 21" 
dle cl. 18 Listiny zakladnich prav a svobod a zakona c. 85/1990 Sb. o pravu peticnim 

Prosrrednictvim teto petice zadame my, ni.Ze podepsani obcane Zd'aru nad Sazavo~ aby Mesto Zd'ar 

nad Sazavou pozastavilo rystavbu norych parkovacich mist na ulici Palachova pied vchody cislo 19 a 

21 a projednala umisteni parkovacich mist na jinem miste. 

Odtivodneni: 

l. Chybejici informovanost obcanii Zijicicb ve vchode 19 a 21 (informativni letak piisel az 4.6., 

tedy den po zahajeni pfipravnych a vytyeovadch praci). 

2. Umisteni parkoviSte v prime blizkosti vchodu c.l9 a 21 na miste, kde se nachazeji Ioznice a detske 

pokoje.a navic tesne pod urovni 1. pater, v:Yfukove plyny startujicich aut tak povedou do oken techto 

pokojti a dojde ke zrysene hlucnosti u mistnosti, kde se spi. 

Sarnozfejme v:niroame, ze situace s parkovacimi misty je na ulici Palachova kriticka, nicmene je 
nezbytne zahajit jednani s obeany dotcenych domii, kde je nejvhodnejsi misto na vytvofeni techto 

norych parkovacich mist. 



Navrh reseni: 

a) Na ulici Palachova pred vchody cislo 25,27 a 29, kde by byla vetsi vzdalenost mezi parkovacimi 

misty a byty samotnYmi a predevsim jsou dispozicne tyto byty reseny tak, .Ze na strane parkovacich 

mist se nenachazeji loZnice a detske pokoje (zaroveii prave tato varianta byla i naposledy 

projedna.vana na posledni chlizi s SBD Zelena bora). 

b) Podel telocvicny 5. ZS, kde by bylo mome rozsilit parkoviSt:e 0 jednu celou radu- parkovacich 

mist by zde vzniklo vice. Zarove:ii by se pn teto up rave mobla opravit velmi nevhodna cesta z panelu, 

ktera ji.Z jednoznacne nedostacuje provozu v tomto miste. 

Navrhujeme osobni jednani se zastupci mesta primo na miste samotnem, pri teto schuzce by se 
mohly prodiskutovat i dalsi navrhy, jak zlepsit dopravni situaci na ulici Palachova. 

Predem dekujeme za kladne vyi'Jzeni na5i zadosti. 

Za peticni v;'bor: 

Zastupovat peticni v;'bor pn jedruini je opravnena 

59101 Zd'ar nad Sazavou. 



Vas dopis zn.: 

Ze dne: 
Nase zn.: 

Vyrizuje: 
Tel.: 

E-mail: 

Datum: 

MESTO ZDAR NAD SA.ZAVOU 
ZIZKOVA 227/ 1, 591 31 ZDAR NAD SAZAVOU 

2019-.......... .. 
............... ./2019/MUZR 

vou 

Petice ,Nesouhlas s vystavbou novych parkovacich mist na ulici Palachova pred domy 
cislo 19 a 21" 

Vazena pani Ledlova, 
rada mesta Zcfaru nad Sazavou se na svem jednani dne 17.06.2019 zabyvala petici pozadujici 
pozastaveni vystavby novych parkovacich mist na ulici Palachova pi'ed vchody cislo 19 a 21 , 
dorucenou mestu dne 1 0. 06.2019. 

Rada mesta se s obsahem petice podrobne seznamila a po projednani bere tuto petici na vedomi 
s tim, ze: 
- Projekt by mel napomoci lepsi prujezdnosti a obsluznosti lokality, a to i vetsimi vozidly (napr. 

pro zasobovani, svoz odpadu, popi'ipade vozideiiZS ), ke zvyseni bezpecnosti pohybu vozidel i 
chodcu. 

- Navrh novych parkovisf i pi'ed vchody 19-21 reagoval krome jineho na pozadavky vznesene 
prosti'ednictvim SBD ohledne rozsii'eni parkovimi v teto lokalite a na stii:nosti obcanu na 
nevhodne a nelegalni parkovani vozidel v lokalite, nejen pi'ed uvedenymi domy. Dopravni 
situaci v lokalite Palachova nelze i'eSit oddelene pro jednotlive vchody. 

- Pi'iprava vystavby parkovacich mist na ulici Palachova vcetne mist pi'ed vchody c. 19- 21 byla 
dokoncena v roce 2018, byla i'adne povolena formou vei'ejne vyhlasky vyvesene na ui'edni 
desce mestskeho ui'adu (i elektronicke). Kazdy obcan mel moznost se v zakonnych lhutach k 
tomuto zvei'ejnenemu zameru vyjadi'it. K povoleni vydali sve kladne vyjadi'enilstanovisko krome 
jineho PCR, Krajska hygienicka stanice, odbor zivotniho prosti'edi a dalsi dotcene organy. 
Povoleni stavby parkoviste nabylo pravni moci dne 19.10.2018. 

- I v prubehu pi'ipravy akce byly podavany informace o postupnem i'eseni dopravni situace na ul. 
Palachova a bylo reagovano i na jednotlive dotazy obcanu ohledne i'eseni dopravni situace a 
pfipravy rozsii'eni parkovani na teto ulici. Zajemcum o blizsi informace byly ruznymi cestami 
takove informace poskytnuty, napi'.: 
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6870 
https://www.zdarskypruvodce.cz/v-palachove-ulici-chybi-parkovaci-mista-ma-pribyt-parkoviste/ 
https://www.zdarns. cz/mestsky-urad/1 06-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id= 181 

- V rozpoctu mesta pro rok 2019 byla schvalena realizace parkovani na teto ulici , pficemz 
rozpocet i jeho navrh a nasledna rozpoctova opati'eni byla a jsou zvei'ejnena na strankach 
mesta vcetne teto konkretni akce. Rozpocet i rozpoctova opati'eni i'adne schvalilo zastupitelstvo 
mesta. 

- Pi'iprava a vystavba parkovist' na ulici Palachova byla prave pro slozitou dopravni situaci 
v miste upi'ednostnena pfed i'esenim obdobnych problemu v jinych castech mesta. 

- Nyni provadena stavba nevyi'esi bohuzel celkovou dopravni situaci a uspoi'adani verejnych 
prostor v teto lokalite. Meta by ales upravenym dopravnim znacenim pi'inest vyrazne zlepseni. 

Vitame Vase konkretni navrhy pro budouci upravy lokality a dekujeme Vam za Vas zajem o sve 
okoli . 

Za radu mesta, s pozdravem 

Mgr. Ludmila Reznickova 
m istostarostka 

KB Ld'ar nad Sazavou 
1;, u. 328751/0100 

IC: 00295841 
DIC: CZ00295841 

tel.: 566 688 111 e-mail: meu@zdarns.cz 
internet: www.zdarns.cz 




