
~ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

Parkovacia politika 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Parkovacia politika je nástrojom mestskej časti pre reguláciu statickej dopravy. 

Mestská časť preberá zodpovednosť za riešenie statickej dopravy na svojom území a využije 
všetky zákonné kompetencie. 

CIELE PARKOVACEJ POLITIKY 

l . Umožniť obyvateľom zóny s dopravným obmedzením parkovať v blízkosti ich trvalého 
bydliska za zvýhodnených podmienok. 

2. Znížiť tlak najmä strednodobých a dlhodobých návštevníkov zóny s dopravným 
obmedzením mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na statickú dopravu v zóne na 
miestnych komunikáciách. Presmerovať týchto návštevníkov na verejnú dopravu alebo na 
parkoviská a hromadné garáže mimo miestne komunikácie. 

3. Zvýšiť obrátkovosť parkovacích miest na komunikáciách na území mestskej časti 

Bratislava - Staré Mesto. 
4. Zvýšiť počet dostupných parkovacích miest na území celého Starého Mesta. 

NÁSTROJE NA DOSIAHNUTIE CIEĽOV 

Základným nástrojom pre realizác iu parkovacej politiky bude zóna s doprav ným 
obmedzením, ktorá bude odrážať charakter a atraktivitu jednotl ivých oblastí Starého Mesta. 

Osobitne dôležité je zosúlad iť parkovaciu politiku mestskej časti s parkovacou politikou 
Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Pre dosiahnutie ciel'ov parkovacej politiky na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
je potrebné: 

1. PARKOVANIE STAROMEŠŤANOV 

a) V čo najkratšom čase umožniť oprávneným obyvateľom Starého Mesta s trvalým pobytom 
na jeho území zvýhodnene parkovať v zóne s dopravným obmedzením. Mieru Zvýhodnenia 
oproti návštevníkom stanoví Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 

b) Zónu s dopravným obmedzením zav iesť vo všetkých územiach, kde je možné predpokladať 
tak regulačný efekt, ako aj reálnu vymožitel'nosť dodržiavania pravidiel. 

c) V zmysle noriem vyhrad iť časť parkovacích miest pre ZŤP . Pri. umiestňovaní a vol'be počtu 
vyhraden)'ch miest prihliadať na lokálne potreby ZŤP osôb, v nevyhnutnej miere 
vyhradzovať parkovacie miesta pre ZŤP osoby na evidenčné č í slo vozidla, a to len pre 
obyvatel'ov zóny s dopravným obmedzením. 



d) Stanoviť pravidlá dopravnej obsluhy prevádzok obchodu a služieb v zónach s dopravným 
obmedzenim s možnosťou presného stanovenia dni a času zásobovania s možnosťou 

zastavenia, nie státia vozidiel dopravnej obsluhy. Pre potreby dopravnej obsluhy prevádzok 
obchodu a služieb v pešej zóne celodenne vyhrad iť pri vjazdoch do pešej zóny primeraný 
počet parkovacích miest s možnosťou zastavenia, nie státia vozidiel dopravnej obsluhy. 

e) Pre obyvateľov s trva lým pobytom v pešej zóne vyhradiť primeraný počet parkovacích miest 
v blízkosti pešej zóny. 

2. PARKOVANIE NÁVŠTEVNÍKOV 

a) Cena za parkovacie služby je nástrojom na reguláciu dynamickej a statickej dopravy. Úpravu 
výšky ceny za parkovacie s lužby schvaľuje miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava 
- Staré Mesta na zák lade analýzy ponuky a dopytu. Cieľom je regulácia parkovania na 
miestnych komunikáciách, nie profit prevádzkovateľov hromadných garáži. 

b) Podporovať taký rozvoj bratislavskej MI-ID, aby návštevníci Starého Mesta a zóny s 
dopravným obmedzením využívali verejnú hromadnú dopravu na úkor individuálnej 
automobi lovej dopravy. 

c) Prispi eť k budovaniu cyklotrás na území mestskej časti a k ich napojeniu na celomestskú 
s i eť cyklotrás, čo umožní obyvateľom a návštevníkom mestskej časti využívať cykl isti ckú 
dopravu ako alternatívu k individuá lnej automobilovej dopravy. 

d) Eliminovať živelné a neregulované parkovanie na chodníkoch a všade tam, kde parkovanie 
motorových vozidiel ohrozuje bezpečnosť chodcov. 

3. VYŠŠIA OBRÁTKOVOSŤ 

a) Postupne zvyšovať obrátkovosť parkovacích miest, a to buď výškou tarify alebo 
obmedzením maximálnej doby státia. 

f) Základný čas spoplatneného parkovania je v pracovných dľíoch od 8.00 do 18.00 h. Mimo 
týchto dní a tohto času nebude spravidla parkovanie spoplatnené. Podľa potreby je možné 
čas spoplatneného parkovania upravovať. O zmene rozhoduje miestne zastupiteľstvo 

mestskej čast i Bratislava - Staré Mesto . 

4. VIAC PARKOVACÍCH MIEST 

a) V zóne s dopravným obmedzením zrušiť vyhradené parkovanie za úhradu, čím sa ZvySl 

počet parkovacích miest pre obyvateľov ako aj návštevníkov Starého Mesta. Nepovoľuje sa 
umiestiíovanie dopravných zariadení - mechanických stÍpikov. 

b) Vytvárať nové parkovacie miesta všade tam, kde to umožľíujú vlastnícke vzťahy , príslušné 
technické normy a pravidlá cestnej premávky. Zainteresovať na vyhľadávaní a vytváraní 
nových parkovacích miest obyvateľov Starého Mesta. 

g) Na miestach, kde nie je možné vytvoriť parkovacie miesto pre dvojstopové motorové 
vozidlá, vytvárať parkovacie miesta pre jednostopové motorové vozidlá. 

2 



h) V koordinácii s Hlavným mestom SR Bratislava pokračovať v zjednosmerňovaní 
komunikácií 3. a 4. triedy a vytvárať na nich nové parkovacie miesta. Kde to umožňuje šírka 
komunikácie, preferovať šikmé a kolmé státie. 

i) Pri návrhu organizácie premávky v oblastiach s vysokým podielom bývajúcich alebo 
s vysokou turistickou atraktivitou, uprednostniť "Zóny 30" a využiť všetky možnosti pre 
zvýšenie priestoru pre statickú dopravu oproti dynamickej doprave. 

j) Vytvárať na území Starého Mesta podmienky pre budovanie hromadných garáží, ktoré budú 
určené najmä pre návštevníkov Starého Mesta. Zvýšením počtu parkovacích miest v 
hromadných garážach sa zníži tlak návštevníkov Starého Mesta na uličné parkovanie a 
zlepšia sa možnosti parkovania obyvateľov Starého Mesta. 

k) Motivovať obyvateľov Starého Mesta na vytváranie nových parkovacích miest vo vnútro 
blokoch a dvoroch obytných domov tak, aby to nezhoršilo kvalitu ich bývania . 

I) Znížiť na stanovištiach taxislužby počet vyhradených parkovacích miest najviac na 2 miesta 
na stanovište a rozšíriť tak počet parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov Starého 
Mesta. 

,r' 

- -
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
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