
ANALÝZA STAVU 

PARKOVÁNÍ 

DOPRAVA  V  KLIDU 

Obec  PROBOŠTOV Ing.Václav Betka 

Předseda komise dopravy 



HODNOCENÉ  UKAZATELE 

 Pro zhodnocení stavu dopravy v klidu - parkování v obci bylo členy 
dopravní komise ve dnech 2.2. a 3.2.2015 ve večerních hodinách 
provedeno sčítání parkování dle koncepčního členění oblastí se 
sledováním několika ukazatelů: 

  

A. Počet stávajících parkovacích míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví obce či obcí vybudovaná) 

B. Využití stávajících parkovacích míst 
 (počet vozidel zaparkovaných na místech k tomu určených) 

C. Parkování v nepovolených místech 
 (počet vozidel zaparkovaných na místech jiných – zákaz stání, zábor veřejné zeleně, vjezdy, nezpevněná silnice) 

D. Celkové počty zaparkovaných vozidel 
 (součet všech zaparkovaných vozidel ve sledované oblasti) 

E. Přehled lokalit s nutností vybudování parkovacích míst 
 (výběr míst k řešení nedostatku parkovacích míst – návrh na investiční akce v koncepci dopravy) 



ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ – PARKOVÁNÍ 

Pro zpracování koncepce řešení dopravy, 

pro užší specifikaci, správu, organizaci práce, 

ale i plánování investic členíme obec na oblasti: 

 

1. Proboštovská, Proboštovský sad 

2. Zemská, Za vodárnou, západní Kpt.Jaroše 

3. Dělnická, Kpt.Jaroše, Meziškolská, Jabloňová 

4. Přítkovská, Sobědružská, Na Pěnkavce 

5. Přítkov 

 



PARKOVÁNÍ - 1. OBLAST 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

Proboštovský sad 0 20 1 21 

Proboštovská 77 36 0 36 

Konečná 0 2 1 3 

U Parku 0 16 0 16 

Okružní (dolní část) 0 16 0 16 

Hasičská 0 1 0 1 

Tichá 0 7 0 7 

Náměstí Svobody 25 14 0 14 

CELKEM 102 112 2 114 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 



PARKOVÁNÍ - 1. OBLAST 
 

Tvořena ulicemi: 

 

 Proboštovský sad 

 Proboštovská 

 Konečná 

 U Parku 

 Okružní (dolní část) 

 Hasičská 

 Tichá 

 Náměstí Svobody 

 

 



PARKOVÁNÍ - 2. OBLAST 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

U Vodárny 19 14 8 22 

Na Šindelce 0 5 0 5 

Na Vršku 0 1 0 1 

Okružní (horní část) 0 0 1 1 

Pivoňkova 0 0 2 2 

Růžová 0 1 2 3 

Zemská 0 0 1 1 

Javorová 0 1 2 3 

Lípová 0 0 0 0 

Šeříková 0 0 3 3 

Dubová 0 0 0 0 

Olšová 0 0 2 2 

Angerová 0 0 1 1 

Kpt.Jaroše (Novosedlice-Zemská) 0 0 4 4 

CELKEM 19 22 26 48 



PARKOVÁNÍ - 2. OBLAST 
Tvořena ulicemi: 

 U Vodárny 

 Na Šindelce 

 Na Vršku 

 Okružní (horní část) 

 Pivoňková 

 Růžová 

 Zemská 

 Javorová 

 Lipová 

 Šeříkova 

 Dubová 

 Olšová 

 Angerova 

 Kpt. Jaroše (Novosedlice- křiž. Zemská) 



PARKOVÁNÍ - 3. OBLAST 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

Meziškolská 4 10 5 15 

Krátká 16 1 2 3 

Kpt.Jaroše (Zemská-nám.Svobody) 59 40 2 42 

Dělnická 7 47 21 68 

Panský les 0 2 2 4 

Na Lučinách 5 4 5 9 

Jabloňová 6 11 7 18 

CELKEM 97 115 44 159 



PARKOVÁNÍ - 3. OBLAST 

Tvořena ulicemi: 

 

 Meziškolská 

 Krátká 

 Kpt. Jaroše (Zemská-nám.Svobody) 

 Dělnická 

 Panský les 

 Na Lučinách 

 Jabloňová 



PARKOVÁNÍ - 4. OBLAST 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

Přítkovská 28 13 1 14 

Sobědružská 25 21 6 27 

Na Pěnkavce 0 18 1 19 

Na Kukačce 0 0 0 0 

Slavíkova 0 2 0 2 

Zvonková 0 0 1 1 

Zahradní 0 5 0 5 

K Hrázi 0 1 0 1 

Březový háj 0 3 2 5 

CELKEM 53 63 11 74 



PARKOVÁNÍ - 4. OBLAST 

Tvořena ulicemi: 

 

 Přítkovská 

 Sobědružská 

 Na Pěnkavce 

 Na Kukačce 

 Slavíkova 

 Zvonková 

 Zahradní 

 K Hrázi 

 Březový háj 

 



PARKOVÁNÍ - 5. OBLAST 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

Přítkovská + krátká ulička 0 9 1 10 

Na Británce 0 1 0 1 

Lesní 0 2 0 2 

Horská 0 1 0 1 

Příčná 0 1 0 1 

Na Výslunní 0 4 0 4 

Skalní (vč. Hlavní na Krupku) 0 0 1 1 

Přítkovská (U Střelnice) 0 0 0 0 

CELKEM 0 18 2 20 



PARKOVÁNÍ - 5. OBLAST 

Tvořena  částí Přítkov - ulicemi: 

 

 Přítkovská 

 Na Británce 

 Lesní 

 Horská 

 Příčná 

 Na Výslunní 

 Skalní 

 



PARKOVÁNÍ - CELKEM 

Počet stávajících parkovacích 

míst 
 (parkovací místa ve vlastnictví 

obce či obcí vybudovaná) 

Využití stávajících parkovacích 

míst 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech k tomu určených) 

Parkování v nepovolených 

místech 
 (počet vozidel zaparkovaných 

na místech jiných – zákaz 

stání, zábor veřejné zeleně, 

vjezdy, nezpevněná silnice) 

Celkové počty zaparkovaných 

vozidel 
 (součet všech zaparkovaných 

vozidel ve sledované oblasti) 

Název ulice Počet Počet aut Počet aut Počet aut 

  park. míst park.místa jinde celkem 

1. oblast 102 112 2 114 

2. oblast 19 22 26 48 

3. oblast 97 115 44 159 

4. oblast 53 63 11 74 

5. oblast 0 18 2 20 

CELKEM 271 330 85 415 

Parkování v obci na veřejně přístupných 

místech denně využívá více jak 415 

vozidel, kdy nejméně 85 vozidel stojí na 

místech zakázaných či na veřejné zeleni.  



NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v 

klidu vybudovat nová parkovací místa v 1. oblasti: 
 

1. Náměstí Svobody (rozšíření počtu míst u pošty, úprava stávajících 

ostrůvků což odstraní nevhodné provedení při manipulaci vozidel) 

2. Tichá-Proboštovská   (vybudování jednosměrného průjezdu z ulice 

Tiché na Proboštovskou včetně šikmého stání což částečně odstraní absenci míst na 

Náměstí Svobody u památníku) 

3. U Parku      (zjednosměrnění komunikace s vybudováním šikmého stání u 

panelového bytového domu což částečně odstraní nedostatek parkovacích míst) 





NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v 

klidu vybudovat nová parkovací místa ve 2. oblasti: 
 

1. U Vodárny (dobudování míst v prostoru mezi obytnými domy, což zcela 

odstraní parkování na veřejné zeleni, či místech zakázaných) 

2. Zemská     (vybudování parkovacích zálivů na protější straně komunikace u 

zástavby RD, což odstraní parkování na veřejné zeleni) 

3. Plánovaná výstavba bytových domů      (ve věcném záměru 

i projektové dokumentaci počítat i parkovacími místy v poměru min. 1,5 místa na byt) 





NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v klidu 
vybudovat nová parkovací místa ve 3. oblasti: 

 

1. Dělnická (vyřešit celkovou koncepci společné dopravy chodců, cyklistů a vozidel od křižovatky s ul. Meziškolská až po 
křižovatku s ulicí Na Lučinách s maximálním rozšířením parkovacích kapacit v řadové zástavbě – střídavé zálivy dle 
zástavby se změnou řešení obytné zóny např. na zónu TEMPO 30 apod.), před restaurací u Draka náhrada parkovacích 
míst na začátku ul. Dělnická 

2. Jabloňová    (vybudování parkovacího pruhu u bytového domu, rozšíření prostoru parkování mezi bytovými domy, 
což zcela odstraní parkování na veřejné zelení či zakázaných místech) 

3. Na Lučinách   (při budování nové komunikace použít koncepci parkovacích zálivů) 

4. Kpt.Jaroše (Zemská-Nám.Svobody)   (v prostoru mezi panelovými bytovými domy rozšířit kapacitu 
parkovacích míst s umožněním příčného stání na příjezdové komunikaci k parkovacím místům) 

5. Kpt.Jaroše (Zemská-Nám.Svobody)    (u křížení Proboštovská bašta, u školní jídelny, rozšířit 
komunikaci s možností šikmého stání na obou stranách, což zcela odstraní parkování na veřejné zeleni)  

6. Meziškolská (v prostoru za bytovými řadovými domy vybudovat zatravněná parkovací stání, což odstraní parkování 
na veřejné zelení) 





NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v 

klidu vybudovat nová parkovací místa ve 4. oblasti: 
 

1. Sobědružská (při vybudování spojovací komunikace mezi ulicemi 

Sobědružskou a Na Pěnkavce v prostoru garáží naproti bytového domu počítat s 

vybudováním max. možného počtu parkovacích zálivových míst, což odstraní 

absenci míst či stání na zakázaných místech) 





NÁVRH DO KONCEPCE ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Pro odstranění negativních zjištění z hodnocení dopravy v 

klidu vybudovat nová parkovací místa v 5. oblasti: 
 

1. Přítkovská (vybudování parkovacího pruhu na protilehlé straně komunikace u 

řadové zástavby ve stoupání, což odstraní parkování na veřejné zeleni či 

zakázaných místech) 

2. Plánovaná výstavba domu pro seniory    (v projektové 

dokumentaci počítat i s potřebnými parkovacími místy pro návštěvníky či obyvatele) 

3. Silnice č. 253 směr Krupka      (v prostoru za zastávkou počítat se 

zálohou na veřejná parkovací místa pro návštěvníky akcí např. Rodeo apod.) 





ZÁVĚR 

       Zpracovaná analýza potvrzuje, že přes vybudované parkovací pruhy či 
parkoviště v ulicích Proboštovská, Kpt.Jaroše, Náměstí Svobody, 
Sobědružská, Přítkovská, nedošlo k odstranění nedostatku parkovacích 
míst, kdy více jak 20% vozidel stojících na veřejně přístupných místech 
využívá k stání zakázaná místa či veřejnou zeleň mimo pozemní 
komunikaci. 

 

Mezi lokality s potřebou okamžitého řešení patří: 
 

1. Dělnická ul.      (celková změna řešení v řadové zástavbě) 

2. Jabloňová ul.   (parkovací pruh u bytového domu) 

3. ul. Kpt.Jaroše  (rozšíření parkoviště mezi panelovými bytovými domy) 

4. Náměstí Svobody   (rozšíření a úprava parkovacích míst před Obecním úřadem – ostrůvky a počty) 

5. Přítkov – hlavní (dočasná úprava panelového stání do doby realizace projektu „Výhledy II“ 


