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Magistrát hl. m. Prahy 
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110 00 Praha 1 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2017 

 
 

Vaše č. j.: MHMP 491573/2017 

 

 

Naše č. j.: 0695/2017_MCPD/ZAST 

 

 

Věc: Vyjádření k návrhu hl. m. Prahy 
 

 

Dobrý den, 

 

v reakci na dopis primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové ze dne 7. 4 .2017, 

prezentující návrh nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. 

m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní 

komunikace, nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v soulady s cenovými předpisy 

uvádíme následující: 

 

MČ Praha Ďáblice vzhledem ke svému charakteru nedisponuje službami a občanskou 

vybaveností, za kterou většina místních obyvatel dojíždí na Prahu 8. Z tohoto důvodu 

nesouhlasíme s podobou vymezené oblasti č. 8-3 v Příloze č. 1 k nařízení č. xy-2017 Sb. 

hl. m. Prahy a žádáme rozšíření oblasti č. 8-3, tak jak je uvedena v příloze tohoto 
dopisu. Cílem rozšíření oblasti je umožnit krátkodobé parkování občanům Ďáblic, kteří jsou 

nyní při cestě za službami na Prahu 8 odkázáni na MHD s nízkou frekvencí odjezdů. 

S největšími problémy se současným režimem parkování se setkáváme zejména u osob 

s omezenou pohyblivostí či lidí s nutností pravidelných návštěv lékaře. 

 

Zároveň se ztotožňujeme s požadavkem Svazu městských částí hlavního města Prahy, 

který požaduje při zavádění parkovacích zón na území HMP jednotný a nediskriminační 

přístup vůči všem Pražanům a považuje za vhodné, aby byla pro Pražany zavedena jednotná 

parkovací karta na celé území hlavního města Prahy. Každý občan hlavního města by si tak 

mohl zakoupit stejnou cenově výhodnou parkovací kartu na parkování v modrých zónách 



všech městských částí, kde budou parkovací zóny zavedeny. Současně, v souladu s názorem 

svazu respektujeme logickou výjimku pro centrum Prahy.  

 

 

 

Předem děkuji za spolupráci. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

      

         Ing. Mgr. Martin Tumpach 

                                                                                                      zástupce starosty 

                              MČ Praha - Ďáblice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Návrh MČ Ďáblice na rozšíření oblasti 8-3 na území Ďáblic 
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