
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO 
PROJEDNÁNÍ  

 
ZE DNE 24. 4. 2019 

 
pořádaného ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Praha 5 

 

Zavedení zón placeného stání a výstavba garážového stání 

na Velké Ohradě“ 
zahájení v 17:00 hodin, ukončení v 19:15 hodin 

 

 
Úvodní slovo a zahájení Veřejného projednávání pronesl předseda Výboru MA 21 Ing. Vít 
Bobysud a přivítal přítomnou veřejnost. 
 
Moderátor akce představil veškeré aktéry, kteří se Veřejného projednání účastnili.  
Jednalo se o: 
David Zelený – místostarosta 
Ing. Vít Bobysud – předseda Výboru MA 21 
Aneta Ečeková Maršálová – odpovědný politik MA 21 
Ing. Josef Zobal – předseda Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ P13 
RNDr. Vladimír Dragan – vedoucí Odboru dopravy  
Ing. Miloš Nedbal – projektant firmy Staveg 
Ing. Miroslav Čadský – zástupce MHMP 
Vojtěch HÜndl - Vedoucí sociálního výzkumu ppm factum research s.r.o. 
 



Moderátor představil harmonogram programu, který se skládal z těchto částí: 
 

1- Prezentace záměru výstavby garážového stání na Velké Ohradě 
Otevřená diskuze k bodu č. 1 – otázky veřejnosti  

2- Prezentace probíhajícího průzkumu společnosti ppm factum research s.r.o. 
Otevřená diskuze k bodu č. 2 – otázky veřejnosti  

3- Prezentace záměru zavedení zón placeného stání 
Otevřená diskuze k bodu č. 3 – otázky veřejnosti  
 

 
Cílem Veřejného projednání je informovat veřejnost o možnosti řešení dopravní situace na 
Praze 13 s návazností na vývoj zón placeného stání v celé Praze, možnost řešení 
problémového parkování na Velké Ohradě formou výstavby garážového stání. Veřejné 
projednání se týkalo výhradně diskuze nad těmito tématy s cílem oslovit veřejnost a 
diskutovat nad možnostmi, nejednalo se o výsledná řešení a jejich realizaci. 
 
-  

1- Prezentace záměru výstavby garážového stání na Velké Ohradě 
 
Veřejnost byla informována o možnosti výstavby nového garážového stání v ulici 
Červeňanského. 
Jedná se o projekt soukromého investora.  
Kapacita možného budoucího parkovacího domu činí: 
Stávající stav: 136 veřejných parkovacích stání 
Navrhovaný stav: zachovávaná stávající otevřená parkovací stání..... 71 
zakrytá parkovací stání v 1.NP...........................................76 
garážové boxy v 2.NP...........................................................31 
garážové boxy v 3.NP...........................................................70 
Celkem 248 míst pro parkování resp. odstavení vozidel 
Z toho činí 71 parkovacích stání pro veřejné (bezplatné) parkování, 101 garážových boxů a 76 
zakrytých parkovacích stání. 
Stávající využívaná kapacita parkoviště 136 stání se zvýší o 112 míst, tj. o cca 82%.. 
Jednotlivá parkovací místa jsou k odkoupení ve formě družstevního podílu. 
Projekt počítá s realizací na pozemku v současném vlastnictví MHMP. V případě zájmu o bližší 
informace je nutné kontaktovat přímo projektanta firmy Staveg. 
 
Po samotné prezentaci tohoto záměru byl dán prostor na jednotlivé dotazy. 
Mezi hlavními body veřejnosti k tomu to záměru bylo vedeno, že občané požadují bezplatné 
parkoviště, parkovací dům znemožní výhled přilehlého domu, obava o snížení kupní ceny bytu 
s výhledem na parkovací dům, parkovací dům nevyřeší problém s hromadným parkováním, 
nemožnost koupě z důvodu malé kupní síly obyvatel Velké Ohrady. Dále bylo uvedeno, proč 
Praha 13 nepožaduje o svěření tohoto pozemku a zda došlo k jednání mezi MHMP, aby 
případnou výstavbu financovala z vlastních zdrojů bez soukromého komerčního investora. 
Na jednotlivé dotazy odpovídal projektant projektu a zástupci MČ Praha 13. 
 
 
 



2 - Prezentace probíhajícího průzkumu společnosti ppm factum research s.r.o. 
 
Zástupce společnosti ppm factum pan Vojtěch HÜndl veřejnost informoval o probíhajícím 
průzkumu týkající se dotazování na názor občanů na téma zavedení zón placeného stání.  
Prezentace obsahovala informace o samotné společnosti realizující průzkum, dále informace 
o obsahu průzkumu a jakým způsobem je realizován. Výsledky samotného průzkumu v době 
Veřejného projednání nejsou známé, jelikož průzkum probíhá až do 30. 4. 2019. Celkem se 
bude jednat o 1000 respondentů. Cílem je zmapování potřeb a požadavků obyvatel Prahy 13 
v souvislosti se systémem zón placeného stání.  
 
Po samotné prezentaci tohoto záměru byl dán prostor na jednotlivé dotazy. Dotazy byly 
směřovány na cenu průzkumu, nastavení otázek, zda nedochází k návodným otázkám 
k manipulaci výsledku. Veřejnost v této věci poukázala, že by uvítali internetové hlasování a 
především otevřené referendum. 
 
Na jednotlivé dotazy odpovídal zástupce společnosti pp, factum research a zástupci MČ 
Praha 13. 
 
 
3-Prezentace záměru zavedení zón placeného stání 

 
V této části programu byla veřejnosti představena prezentace zástupce MHMP pana Ing. 
Čadského. Prezentace byla zaměřena na historii, vývoj a možnosti zón placeného stání. 
Veřejnosti byly představeny jednotlivé možnosti samotných zón, včetně úhrad, jakým 
způsobem je možné úhrady provádět, jaké možnosti jednotlivé zóny nabízejí rezidentům, 
abonentům a ostatním uživatelům. 
Dále byl zmíněn vývoj zón placeného stání na území celé Prahy s dopadem na Prahu 13. 
Po celkové prezentaci byl opět dán prostor na otázky veřejnosti. 
Mezi hlavními body veřejnosti uvedla: 
Systém nevyřeší problém na Velké Ohradě, dopad zón bude pouze na rezidenty, kteří po 
úhradě stejně nebudou moci zaparkovat před vlastním domem, systém je pouze vybírání 
peněz a neřeší koncepci problému s parkováním, občané požadují vybudování záchytných 
parkovišť P+R, občané zmínili slibované záchytné parkoviště na Zličíně. 
 
Na jednotlivé dotazy odpovídal zástupce MHMP Ing. Čadský a zástupci MČ Praha 13. 
 
 
Po zodpovězení veškerých dotazů byl program Veřejného projednání ukončen. Veřejného 
projednání se celkem zůčastnilo 126 osob. 
 
 
Zápis zpracovala dne 24. 4. 2019:    Hanka Zelenková 

koordinátor agendy MA 21 


