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Tisková zpráva
Soutěž Parkoviště roku 2016
Již známe první vítěze soutěže Parkoviště roku!
Česká parkovací asociace z.p.s.o. vyhlásila vítěze prvního ročníku soutěže Parkoviště roku. Do soutěže se mohl
přihlásit každý provozovatel garáží či služeb spadajících do jednotlivých soutěžních kategorií. Záměrem této
akce je zviditelnění nejlepších počinů v oblasti parkování a poskytnout inspiraci všem koho se parkování dotýká
– řidičům, provozovatelům i investorům.
Volba probíhala ve 3 kategoriích a každá kategorie byla oceněna na základě jak odborné poroty, tak i veřejného
hlasování. Do soutěže bylo přihlášeno 13 projektů. Jednotlivé kategorie byly inspirovány EPA Awards (ocenění
Evropské parkovací asociace) a přizpůsobeny českému trhu.
1. Kategorie - Parkoviště a garáže
Nejlepší hodnocení odborné poroty obdržel projekt v Mladé Boleslavi parkovací dům Militká. „Vybírali jsme z 9
přihlášených projektů. U tohoto projektu nás zaujalo zejména urbanistické řešení. Projekt je vhodně
zakomponován do podzemí centrálního prostoru města, což umožňuje využívat veřejný prostor pro jeho hlavní
funkci s minimálními negativními dopady, které provoz objektu hromadného parkování přináší.“ Sdělil předseda
poroty, Ing. Ondřej Myška. Soutěž neměla předem stanovená hodnotící kritéria, porotci museli každý projekt
podrobit důkladnému rozboru a poté na základě subjektivních poznatků navrhnout hodnocení. Byly brány v potaz
například regionální dopady, vliv na veřejný prostor, architektonické ztvárnění, přínos pro cílovou skupinu klientů,
uživatelská vstřícnost a podobně.
2. Kategorie - Městská parkovací politika (Města)
V této kategorii zvítězilo město Tábor. „Porotu zaujalo svou komplexností a rozsahem. Parkovací systém města
Tábor je dlouhodobě stavěn na moderních technologiích a je zde uplatněna již několik let funkce objektového
parkování.“ konstatovali členové poroty. Město vynaložilo nemalé prostředky na zbudování parkovacích míst
v objektech, které jsou navíc vhodně zakomponovány do historického jádra města, například parkovací dům
Parking Centrum.
3. Kategorie - Nástroje a inovace (Inovace)
V kategorii Inovace byly přihlášeny 3 projekty. Odborná porota vybrala jako nejúspěšnější projekt v ZPS Praha
s následující argumentací: „Předmětem inovace toho systému je komplexnost řešení zón placeného stání od
zakoupení parkovacího oprávnění jakéhokoli druhu, jeho vzdálené správy, až po systém kontroly a následného
řešení přestupků.“

Hlasování veřejnosti v kategorii Parkoviště a garáže sestavilo následující žebříček: první místo Parkovací dům
Protěž, který je novou součástí Centra Chodov v Praze. Druhé místo získal Online parking hypermarket Albert
Ostrava Dubina a na třetí pozici Podzemní garáže u Janáčkova divadla z Brna.
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V kategorii Městská parkovací politika bylo rozhodování jednoduché – vzhledem k jednomu účastníku v této
kategorii je výsledek shodný za odborné i veřejné hlasování a za odvahu být prvním přihlášeným si také ocenění
zaslouží město i Technické služby Tábor s.r.o.
Veřejnost rozhodla hlasováním v kategorii Nástroje a inovace o následujícím pořadí: na prvním místě uspělo
technické řešení tzv. modrých zón v Praze pod názvem „Zóny placeného stání hl. m. Prahy - elektronický systém
administrace a kontroly parkování“. Druhou příčku obsadila služba mobilní platby parkovného MPLA a třetí místo
získal portál Bezpečné parkování.cz.
Česká parkovací asociace již nyní připravuje zahájení ročníku Parkoviště roku 2017, aby dále byly veřejnosti
představeny nejzajímavější projekty v oblasti parkování v letošním roce. Za každoročním opakováním soutěže
„miss parkování“ je snaha České parkovací asociace poukázat na skutečnost, že problémy dopravy v klidu jsou
řešitelné. Právě inspirovat se nejlepšími je posláním této soutěže a Česká parkovací asociace se těší na rychlejší
zlepšení v oblasti parkování pro všechny, kteří jsou parkováním dotčeni.

Adresa soutěže: http://parkovisteroku.cz/
Česká parkovací asociace z.s.p.o.
Kontaktní osoba: Petr Váverka, člen rady; vaverka@parkovaciasociace.cz, tel. 602 357 000
Radimova 2342/36
169 00 Praha 6
info@parkovaciasociace.cz
Více informací o pořadateli soutěže: http://www.parkovaciasociace.cz/
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