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Žádost o stanovisko k návrhu zlepšení parkování jízdních kol 
 

Vážená paní starostko, pane starosto,  
 

 

na základě dosavadní spolupráce se na Vás tímto obracíme s požadavkem na sdělení Vašeho 
názoru k návrhu na zlepšení řádného parkování - „parkování sdílených dopravních 
prostředků pomocí QR kódu“. 

 

Sdílení veřejných kol a koloběžek (tzv. bikesharing) je dynamicky se rozvíjející prostředek tzv. 
mikro mobilita. Provozovatelé nyní fungují bez finanční podpory města. Ke svému podnikání 
nepotřebují souhlas obce a kvalita spolupráce s námi i městskými částmi je odlišná u každého 
provozovatele. V některý případech službu provozují i v rozporu s našimi přáními a dohodami. 
Nevhodné odkládání jízdních kol je jedním z významných problémů.   
 

V současné době hledáme cesty, jak bikesharingové společnosti motivovat k provozu služeb 
přispívajících k dopravní obslužnosti města a současně množství potenciálních konfliktů snížit 
na minimum. Ač některé věci není v našich silách jakýmkoliv způsobem ovlivnit, jiné naopak 
vystupují jako nový, moderní nástroj jak vyřešit dlouhodobý problém moderním způsobem. 
 

Jedna ze zvažovaných možností je zavedení evidence parkování pro jízdní kola pomocí QR 

kódu na místě, který by usnadňoval evidenci správného zaparkování kola. Dle našich informací 

se již na Praze 3 připravuje pilotní projekt, detailnější popis principu použití zasíláme v příloze 

č. 1 „Jak parkování pomocí QR kódu funguje?“. 
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Jedním z důležitých faktorů funkčnosti je, aby byl zaveden na území celé Prahy a aby byl 
akceptován i všemi městskými částmi. Proto Vás žádáme o stanovisko, zda tento nástroj 
považujete za přínosný a za jakých podmínek.   

 

Současně využíváme této příležitosti a sdělujeme, že i v letošním roce jsme připraveni 
financovat úpravy dopravního značení i instalaci stojanů pro jízdní kola na Vámi vytipovaná 

místa v rámci vaší městské části s předpokladem, že budou předány do vaší majetkové správy. 
Jejich instalace bude probíhat prostřednictvím Technické správy komunikací, a.s..  
V této záležitosti vnímáme relativně nízký zájem ze strany většiny městských částí, a proto 
přivítáme i Vaše doporučení, jak pro Vás zjednodušit a zatraktivnit tuto nabídku na zvýšení 
kapacity pro bezpečné odkládání jízdních kol pro širokou veřejnost. 
 

Další možností zvýšení kapacity parkování kol je využít prostor před přechody pro chodce a ve 
vhodné vzdálenosti před přechodem instalovat stojany pro kola, tím dojde ke znemožnění 
nelegálního parkování motorových vozidel. V případě, že není možné na vybraném místě 
instalovat stojany, je možné vyznačit prostor pro odkládání kol jen vodorovným značením 
příslušnou metodikou, souhlasně projednanou s odborem pozemních komunikací a drah hl. m. 

Prahy a Policií ČR, kterou jsme Vám poskytli v minulém roce (viz příloha č. 2 „MP - 

bezstojanove-parkovani_jizdni-kola_2019-04“ ).  
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Přílohy: 
1. Jak parkování pomocí QR kódu funguje? 

2. MP - bezstojanove-parkovani_jizdni-kola_2019-04 

 

Rozdělovník: 
Městské části hl. m. Prahy 


