PLACENÉ PARKOVÁNÍ NA NÁMĚSTÍ MÍRU V SOBOTCE
Od 15.6.2017 bude zpoplatněno parkování na náměstí Míru v Sobotce. Městu jde především o
regulaci množství parkujících aut na náměstí. Výběr poplatků není cílem, ale spíše nástrojem,
město chce omezit počet dlouho parkujících aut a současně co nejméně obtěžovat většinu lidí,
kteří si jedou jen něco vyřídit. Proto po živých diskuzích v rámci rady i zastupitelstva je systém
nastaven tak, že první hodina parkování je zdarma. Aby byla možná kontrola, bude nutné ten čas
počátku parkování nějak prokázat. Řidič si tedy dojde pro tzv. nulový lístek k parkovacímu
automatu, nebo si vyznačí na svém parkovacím kotouči čas příjezdu. Jednu z těchto dvou věcí
následně umístí za přední sklo. Takže ten, kdo bude vybaven parkovacími kotoučem ve svém autě,
nebude nakonec ani obtěžován cestou k parkovacímu automatu. Automaty budou instalované
celkem dva a budou viditelně označeny. Parkovací papírové kotouče lze obdržet v Městském
informačním centru a případně i na dalších místech. Uznávány budou samozřejmě i jiné než jen ty z
MIC. Ceny parkování za jednotlivou hodinu stoupají tak, jak roste počet hodin. Takže první hodina
zdarma, druhá za 10 Kč, třetí za 20 Kč, čtvrtá za 30 Kč, pátá za 40 Kč a celodenní parkování za 100
Kč.
V rámci dokumentu „Ceník placeného stání ve vymezené oblasti náměstí Míru v Sobotce“ jsou
vymezeny možnosti zisku dvou základních typů parkovacích karet. Typ „A“ je pro podnikající osoby,
které mají sídlo nebo provozovnu ve „vymezené oblasti města“. T yp „B“ je pro fyzické osoby s
trvalým pobytem „ve vymezené oblasti města“ - tedy na náměstí Míru. Cena roční karty typu „A“ je
1200 Kč na první vozidlo a 2400 Kč na každé další vozidlo. Cena roční karty typu „B“ je 600 Kč na
první vozidlo a 1200 Kč na každé další vozidlo. Podrobnější informace jsou uvedeny ve zmíněném
Ceníku. Zájemci o vydání parkovací karty (podnikající nebo bydlící na náměstí Míru), si můžou
požádat o vydání na Městském úřadu Sobotka.
Jsme si vědomi, že celá věc je dost podstatnou změnou pro občany a jsme smířeni s tím, že reakce
budou občas negativní. Přesto to považujeme za správné a věříme, že k dílčímu snížení zatížení
náměstí auty přeci jen dojde. Kontrola dodržování nastaveného systému bude v každém případě
probíhat, a to i přesto, že Sobotka nemá městskou policii. Přestupky nakonec bude vyřizovat odbor
dopravy MěÚ Jičín. V každém případě bude v prvních dnech po spuštění na místě shovívavost a
výsledkem prvních kontrol bude především snaha slušně upozornit na zavedený systém. Systém
parkování se bude po čase vyhodnocovat a v případě potřeby může být upraven.
Ing. Lubor Jenček, starosta
Více informací o parkování včetně znění nařízení a ceníku na www.sobotka.cz/parkovani

