MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

Tisková zpráva

V Praze dne 23. srpna 2017

Praha 4 se připravuje na zavedení parkovacích zón
Praha 4 bude mít parkovací zóny, jejich vymezení a fungování dnes projednala Rada
městské části Praha 4. Rada při jednání o Nařízení Rady hlavního města Prahy, kterým se
vymezují oblasti hlavního města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, vyslovila souhlas s tím, aby
do těchto zón byla nově začleněna Oblast číslo 4, která zahrnuje území Městské části
Praha 4.
„Praha 4 se stala odstavným parkovištěm, kam svá auta parkují mimopražští řidiči, kteří už
nemohou v okolních městských částech bezplatně zaparkovat, naše ulice a komunikace jsou
přeplněné i v místech, kde to může ohrozit bezpečnost silničního provozu,“ uvedl starosta
Petr Štěpánek (Trojkoalice/Zelení). „Proto nastal čas pro zavedení parkovacích zón také
u nás.“
Po zavedení parkovacích zón v sousedních městských částech se situace na území Prahy 4
stala neudržitelnou. Především podél trasy metra C, podél tramvajových linek v Nuslích
a Podolí a v ulicích sousedících s městskými částmi Praha 2 a Praha 5 se hromadí automobily
řidičů, kteří zde nechávají svá vozidla zaparkovaná celý den, a tím brání obyvatelům Prahy 4
zaparkovat krátkodobě poblíž zdravotnických zařízení nebo úřadů.
Rada městské části Praha 4 požádala, aby Oblast číslo 4 byla podle projednání s MČ Praha
Kunratice rozšířena o část území této městské části přilehlé k území Prahy 4 vymezené
ulicemi K Zelené louce, Vídeňská, K Libuši, Náměstí Prezidenta Masaryka, K Verneráku a Na
Lhotech. Dále požádala Magistrát hlavního města Prahy, aby při příštím zpracování úprav
jednotlivých metodik, týkajících se parkovacích zón, byly zapracovány aktualizace a doplňky
požadované městskou částí a aby městská část byla k jejich projednávání přizvána.
„Chceme mimo jiné, aby výdejna hlavního města Prahy poskytovala informace o počtu
vydaných oprávnění bezpečnostním složkám městské části a zpracování metodiky evidence
a účtování příjmů z prodeje parkovacích oprávnění městskou částí, zejména o odpověď
na otázky, jestli budou platby za parkovací oprávnění přijímány na účet městské části a jestli
se v tomto případě jedná o ekonomickou činnost,“ uvedl dále starosta Petr Štěpánek.
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