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Počet parkovacích míst 
v Jablonci je třeba navýšit
Všichni víme, že parkování v Jablonci je již léta
velkým problémem, a to nebudu mluvit o zim-
ních měsících či o parkování na sídlištích.
Lednovému zasedání zastupitelstva jsem před-
ložil ke schválení novou koncepci parkování. 

Zní to poměrně honosně, ale vysvětlím, o co
v podstatě jde. V první řadě se jednalo o zmapo-
vání všech míst vhodných pro parkování a vy-
členění ploch pro takzvaná obrátková parkoviště,
kde umožníme zákazníkům parkovat bezplatně
po dobu 30 minut a v této době nakoupit, nebo
si vyřídit potřebné. 

Další změnou je, že v sobotu je parkování pro
všechny, na všech místech a celoročně zdarma.
Tyto kroky oceňují zejména podnikatelé s pro-
vozovnu poblíž parkovací plochy. Dříve dochá-
zelo k jevu, že si mohl kdokoliv zakoupit celo-
roční parkovací kartu a tato lukrativní místa ob-
sadit trvale zaparkovaným vozidlem.

Pro dokreslení představy uvedu, že na území
Jablonce máme po schválení koncepce parko-
vání 699 zpoplatněných parkovacích stání.
Došlo k rozšíření o 94 míst. Za zásadní považu-
ji vrácení parkování na Dolní náměstí, od něhož
si slibujeme zpřístupnění zde umístěných pro-
dejen pro zákazníky.

V roce 2011 a 2012 jsme provedli důkladnou
inventuru vydaných a vydávaných parkovacích
karet. Zjistili jsme, že některé karty byly vydá-

vány automaticky, na základě jakýchsi dohod
z minulosti a dnes nemají žádné opodstatnění.
Navíc v mnoha případech blokovaly místa, kde
je třeba zajistit obrátkové parkoviště pro zákaz-
níky a návštěvníky Jablonce. Počet vydávaných
karet byl snížen a pro jejich získání jsou stano-
vena jasná pravidla, včetně cenové regulace.
Bylo jasné, že tato omezení vyvolají u některých
z vás negativní ohlasy, ale i přesto bylo nutné si-
tuaci řešit a vnést do systému řád.

Jsem si vědom, že provedená opatření jsou
pouze dílčím a jakýmsi prvním krokem pro vy-
lepšení situace. Všem je jasné, že pro město typu
Jablonec je třeba počet parkovacích míst navý-
šit. Toho je dnes možno dosáhnout pouze rozší-
řením parkovacích ploch, výstavbou parkova-
cích domů.

Jedno místo je pro parkovací dům připraveno,
a to v ul. 5. května, vedle hotelu Diana. Zde ne-
chalo město provést ověřovací studii, zda je
možné dům v tomto prostoru vybudovat. Nyní
čekáme na vhodného investora nebo partnera,
který by se na projektu podílel. Touto investicí
by došlo k navýšení počtu parkovacích míst
o 300 a zároveň by se zpřístupnila vlaková za-
stávka v Raisově ulici. Ta by byla propojena kry-
tým schodištěm skrze parkovací dům až do uli-
ce 5. května. Miloš Vele,

náměstek primátora

■ Nové podmínky 
pro parkování
Vzhledem k celoročním problé-
mům s parkováním na místních
komunikacích v centru města
a blízkém okolí byla vytvořena no-
vá koncepce parkování, která se
zabývá prioritou jednotlivých par-
kovacích ploch ve městě, jejich
atraktivitou a kapacitou. „Na zá-
kladě nové koncepce byly vyčleně-
ny úplně nové zpoplatněné plochy
pro zvýšení možnosti parkování,
jako je například tržnice – ulice
Lipanská či parkoviště před zim-
ním stadionem. Koncepce rovněž
počítá s prodloužením stávajícího
zpoplatnění parkovacích ploch uli-
ce Korejská, ulice Generála Mráz-
ka, ulice 28. října a dalších,“ říká
Pavel Kozák, vedoucí oddělení sprá-
vy komunikací.

Poplatek se vybírá od pondělí do
pátku v době od 8.00 do 18.00 ho-
din. Dny pracovního klidu jsou bez
poplatku ve všech uvedených mís-
tech. Nově mohou řidiči parkovat
ve vyčleněných zónách po tzv. ne-
zbytně nutnou dobu, a to 30 minut
zdarma. „Pokud řidič na takovém
místě zastaví, je povinen si vyzved-
nout parkovací lístek a vložit ho
viditelně za okno. Jestliže řidič
předpokládá, že bude na místě stát
například hodinu, bude mu doba
30 minut zdarma automaticky při-
počítána k času, který si zaplatí.
Například za hodinu zaplatí 20 ko-
run, ale parkovat může hodinu
a půl,“ vysvětluje Kozák.

V souvislosti s novou koncepcí
je připraven i nový ceník za stání
silničních motorových vozidel na
místních komunikacích města
Jablonec nad Nisou. Nově si mo-
hou řidiči zaplatit tzv. parkovací
karty. Kompletní podmínky parko-
vání a ceník je k dispozici na we-
bových stránkách města: www.
mestojablonec.cz/cs/doprava-a-
komunikace/parkovani-ve-mes-
te.html. 

Parkovací karty vyřizuje vedoucí
oddělení technické podpory Sta-
nislav Čech, telefon 483 357 116.

Nová parkovací karta
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Anenské náměstí

ulice Fügnerova 

ulice Budovatelů    

ulice Generála Mrázka (podél parkoviště)

2
zóna2 1

zóna1

1
zóna1

1) Parkovací plochy 
(30 minut zdarma)

• ulice Podhorská (náměstí
Dr. Farského–ul. Smetanova) 

• Dolní náměstí
(stávající vyhrazená parkovací
místa)

• Mírové náměstí

• ulice Poštovní

• ulice Jehlářská (od výjezdu
z pomocné budovy divadla
po křižovatku s ul. Poštovní)

• ulice Generála Mrázka
(podél parkoviště až k soudu)

• ulice Liberecká (mezi ul.
Opletalova a Rýnovická)

• ulice Opletalova (mezi ul.
Libereckou a Korejskou)

• ulice Fügnerova
(podél parku)

• ulice Sadová/Pražská zimní
stadion

• ulice Podhorská/Smetanova

• tržnice ulice Lipanská  

• ulice Budovatelů 

2) Parkovací plochy 
(bez 30 minut zdarma)

• ulice Komenského (část
komunikace od křižovatky s ulicí
Libereckou po křižovatku
s ulicemi Kostelní a Jugoslávská)

• Anenské náměstí

• ulice Máchova

• Horní náměstí

• Tržní ulice

• ulice 5. května (část mezi ul.
Kamenná a Lipanská)

• ulice Korejská (mezi ul.
Opletalova a koncem Korejské
mimo části u parkoviště
Rehavitalu) 

Stání na parkovacích plochách
v okolí přehrady: 

• Pasecká zátoka – ulice Za Hrází
(parkoviště pod Bižuterií)

• Městská hala (parkoviště před
a za Městskou halou)

• Bazén (parkoviště před bazénem)

• U Přehrady (parkoviště ulice
U Přehrady)

3) Parkovací plochy 
(s možností
zakoupení 
parkovacích karet)

• Horní náměstí  

• ulice U Balvanu (část podél
parku Tyršových sadů)

• Anenské náměstí

• ulice Budovatelů

• Tržní ulice

• ulice Korejská

• ulice Máchova

• ulice Poštovní

• ulice Jehlářská

• ulice Komenského oblast č. 2
(úsek od křižovatky s ulicí
Jehlářskou po křižovatku s ulicí
Generála Mrázka)

• ulice Komenského oblast č. 3
(velké parkoviště Delvita)

• ulice 5. května

• ulice Fügnerova

• parkovací plochy – přehrada
a okolí 

4) Parkovací plochy 
(bez možnosti
zakoupení
parkovacích karet)

• ulice Podhorská

• ulice Generála Mrázka –
pouze podél komunikace
(od objektu soudu
k objektu hlavní pošty)

• Dolní náměstí

• Mírové náměstí

• ulice Komenského
část s označením č. 1
(úsek po křižovatku s ulicí
Jehlářskou)

• ulice Liberecká

• ulice Opletalova

• ulice Sadová
křižovatka se silnicí Pražskou –
zimní stadion

• ulice Podhorská/Smetanova

• ulice Lipanská
(objekt bývalé tržnice)

Přehledný seznam zařazených parkovacích ploch 
dle nové Koncepce parkování na místních komunikacích v Jablonci nad Nisou 2013
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ulice Generála Mrázka (podél komunikace) ulice Jehlářská

Horní náměstí ulice Komenského

ulice Korejská ulice Liberecká 

ulice Máchova Mírové náměstí
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ulice Poštovní ulice Tržní 

ulice U Balvanu podél silnice 5. května 

okolí přehrady
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Odbor správy majetku, konkrétně
oddělení technické podpory Ma-
gistrátu města Jablonec nad Nisou,
vydá na žádost fyzické nebo práv-
nické osoby kontrolní kartu na ka-
lendářní rok za poplatek ve výši
100 Kč, která umožňuje stání na
některých zpoplatněných místech
místních komunikací, kde se
úhrada provádí prostřednictvím
parkovacích automatů takto
(všechny ceny jsou včetně DPH
a nelze je nijak dělit na jiné časové
úseky): 

1. Pro Horní náměstí, ulici U Bal-
vanu (část podél Tyršova par-
ku): 

měsíční 500 Kč
roční 5 000 Kč

Státní vozidla majitele s trvalým
pobytem v ulici a v místě (nutno
prokázat)

roční 1 500 Kč

Stání vozidla pro právnickou
osobu nebo fyzickou osobu pod-
nikatele se sídlem společnosti,
odštěpného závodu, provozovny,
místa podnikání v místě (nutno
prokázat)

měsíční 500 Kč
roční 4 500 Kč

2. Pro parkovací plochy (ulice
Anenské náměstí, ulice Budova-
telů, Tržní ulice, ulice Korejská,
ulice Máchova, ulice Poštovní,
ulice Jehlářská, ulice Komen-
ského oblast č. 2 (úsek od křižo-
vatky s ulicí Jehlářskou po křižo-
vatku s ulicí Generála Mrázka),
ulice Komenského oblast č. 3
(velké parkoviště Delvita): 

měsíční 650 Kč
roční 6 500 Kč

Státní vozidla majitele s trvalým
pobytem v ulici a v místě (nutno
prokázat)

roční 2 000 Kč

Stání vozidla pro právnickou
osobu nebo fyzickou osobu pod-
nikatele se sídlem společnosti,
odštěpného závodu, provozovny,
místa podnikání v místě (nutno
prokázat)

měsíční 650 Kč
roční 5 000 Kč

3. Pro parkovací plochy (ulice 5.
května, ulice Fügnerova): 

měsíční 350 Kč
roční 3 500 Kč

Státní vozidla majitele s trvalým
pobytem v ulici a v místě (nutno
prokázat)

roční 1 000 Kč

Stání vozidla pro právnickou
osobu nebo fyzickou osobu pod-
nikatele se sídlem společnosti,
odštěpného závodu, provozovny,
místa podnikání v místě (nutno
prokázat)

měsíční 350 Kč
roční 3 000 Kč

4. Pro parkovací plochy – přehra-
da a okolí: 

měsíční 150 Kč
sezónní (4 měsíce) 500 Kč

Na všech ostatních zpoplatně-
ných parkovištích se nebudou
parkovací karty vydávat. Týká se
to těchto ploch na místních ko-
munikacích:
• ulice Podhorská
• ulice Generála Mrázka – pouze

podél komunikace (od objektu
soudu k objektu hlavní pošty)

• Dolní náměstí
• Mírové náměstí
• ulice Komenského část s označe-

ním č. 1 (úsek po křižovatku
s ulicí Jehlářskou)

• ulice Liberecká
• ulice Opletalova
• ulice Sadová, křižovatka s silnicí

Pražskou – zimní stadion
• ulice Podhorská/Smetanova
• ulice Lipanská (objekt bývalé trž-

nice).

Ceník kontrolních karet na rok 2013

Foto 21 x Miroslav Gorčík


