
   
 

 
Setkání s podnikateli k tématu Parkování a Zóny placeného stání 

 
Datum, čas: 5. listopadu 2019 od 18:00 do 19:00 hodin  
 
Místo: zasedací sál Zastupitelstva MČ Praha 10 
 
Přítomni:  
 
Zástupci MČ Praha 10  
Renata Chmelová, starostka  
PaedDr. Martin Sekal, místostarosta pro dopravu a parkování, rekonstrukci radnice a KD Eden 
Ing. arch. Martin Valovič, místostarosta pro územní rozvoj, kulturní památky, podporu podnikání 
Adam Štěpánek, předseda Komise pro podporu podnikání 
 
Zástupci ÚMČ Praha 10  
Bc. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje 
Ing. Daniel Čech, vedoucí oddělení státní správy – životní prostředí a doprava 
Iva Hájková, Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky  
 
Podnikatelé, občané: 17 zapsaných v prezenční listině 
 
Cíl setkání:  
Dlouhodobým cílem je navázat vzájemnou spolupráci městské části Praha 10 s podnikatelským 
sektorem. Cílem tohoto setkání je seznámit podnikatele z Prahy 10 s plánem na zavedení zón 
placeného stání v Praze 10. 
 
Program:  
1. Úvodní slovo starostky MČ Praha 10 Renaty Chmelové 
2. Zahájení programu místostarostou pro podnikání panem Martinem Valovičem a místostarostou 

pro dopravu panem Martinem Sekalem 
3. Představení Komise pro podporu podnikání předsedou Adamem Štěpánkem 
4. Prezentace k tématu „Zavedení zón placeného stání v Praze 10“, kterou představil vedoucí Odboru 

životního prostředí, dopravy a rozvoje Martin Pecánek, další informace doplnil vedoucí oddělení 
státní správy – životní prostředí a doprava, pan Daniel Čech 

5. Diskuze k tématu zón placeného stání a další dotazy  
 
Při představení tématu Zavedení zón placeného stání v Praze 10 zazněly tyto body: 

 Proč MČ Praha 10 k zavedení zón přistoupila 

 Vyhodnocení stavu parkování a návrh na etapizaci zavádění zón 

 Oficiální ceník parkovacích oprávnění a karet  

 Cenová pásma a navrhované hodinové sazby 

 Harmonogram zavádění zón 

 Zadání a první návrh projektu na Zavádění zón – projednání návrhu v komisích a výborech, 
městská část zpracuje připomínky k návrhu  

 V rámci Komise pro podporu podnikání je možné podávat připomínky k zavedení zón, 
podnikatelé mají možnost se vyjádřit a navrhovat úpravy 

 Technická správa komunikací zajišťuje samotnou realizaci projektu 



   
 

 

 Primární návrh na zavedení zón – 1. etapa září 2020 (Vršovice, Strašnice, Malešice), 2. etapa 
(Záběhlice a Zahradní Město) následně 

 
V rámci diskuse zaznělo: 

 parkování aut se středočeskou SPZ v Praze - tuto situaci nutno řešit na úrovni Hlavní město 
Praha - Středočeský kraj 

 možnost vybudování parkovacích domů a posílení parkovacích kapacit např. u stanice metra 
Depo Hostivař nebo v blízkosti strategických budov v Praze 10 

 neoprávněné parkování a zabírání míst pro zásobování prodejen v Malešicích 

 podnět na přezkoumání špatně zaměřeného kamerového systému v Počernické ulici 

 Možnost parkování zaměstnanců základních škol v Praze 10 při zavedení zón placeného stání 
zdarma – nelze zajistit 

 Revize dopravně technického řešení vjezdu na komunikaci z rodinných domů – revize se 
neplánuje, oficiálně schválené vjezdy zůstanou 

 Omezení vjezdu velkých vozidel – zatím se konzultuje úprava legislativy na úrovni MHMP 
(nutno rozlišovat jak zákon velikostně rozlišuje auta) 

 Fyzická osoba podnikající s trvalým pobytem v Praze 10 a využívající pro podnikání osobní 
automobil – zaplatí za roční parkování jako fyzická osoba i pokud nemá sídlo firmy v Praze 10 

 Podnikatel bydlící a podnikající v odlišných městských částech – nutno vyřešit na úrovni 
Magistrátu hl. m. Prahy podnět na sjednocení parkování (možnost parkovat v celé Praze) 

 Podpora elektromobility v Praze 
 
 
Prezentace k tématu „Zavedení zón placeného stání v Praze 10“ 
https://www.praha10.cz/Portals/0/Zony%20placeneho%20stani%20na%20uzemi%20MC%20Praha%
2010%20-%20verejne%20setkani%2013_%206_%202019_1.pdf 
 
Informace k Zónám placeného stání 
https://www.praha10.cz/mestska-cast/doprava/informace-o-zonach-placeneho-stani 
 
Interaktivní mapa volných nebytových prostor k pronájmu 
https://praha10.cz/bydleni/pronajem-nebytovych-prostor 
 
Praktické informace pro podnikatele 
https://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/rozcestnik-pro-podnikatele 
 
Odkaz na stránku Parkuj v klidu 
http://www.parkujvklidu.cz/ 
 
Přílohy e-mailu 
Ceník parkovacích oprávnění a karet v ZPS včetně příloh podle zón (3x) 
Prezentace ZPS 
Rychlý přehled kontaktů 
Metodika vydávání parkovacích oprávnění-karet pro ZPS 

 
 
Zapsaly: Iva Hájková, Jana Martínková 

https://www.praha10.cz/Portals/0/Zony%20placeneho%20stani%20na%20uzemi%20MC%20Praha%2010%20-%20verejne%20setkani%2013_%206_%202019_1.pdf
https://www.praha10.cz/Portals/0/Zony%20placeneho%20stani%20na%20uzemi%20MC%20Praha%2010%20-%20verejne%20setkani%2013_%206_%202019_1.pdf
https://www.praha10.cz/mestska-cast/doprava/informace-o-zonach-placeneho-stani
https://www.praha10.cz/mestska-cast/doprava/informace-o-zonach-placeneho-stani
https://praha10.cz/bydleni/pronajem-nebytovych-prostor
https://praha10.cz/bydleni/pronajem-nebytovych-prostor
https://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/rozcestnik-pro-podnikatele
https://www.praha10.cz/mestska-cast/o-praze-10/rozcestnik-pro-podnikatele
http://www.parkujvklidu.cz/
http://www.parkujvklidu.cz/

