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12. 	Provoz 

	

12.1 	Subjekt 

Provoz ZPS 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

	

12.2 	Funkční 

Na 

funkční skladbu 

výši hrubé 

Jedná se například 

prováděné 

a správa ZPS - organizace provozu 

provozovatele ZPS, jeho základní povinnosti a činnosti 

bude zabezpečován jménem obce stanoveným správcem. Mezi jeho základní povinnosti patří: 

realizace ZPS (stavebních úprav včetně  instalace a zprovoznění PA, dopravního značení, zřízení 

a to včetně  investičního pokrytí; 

zajištění ostatních provozních materiálů; 

zabezpečení provozu a údržby parkovacích automatů; 

obnova a údržba vodorovného dopravního značení; 

výběr tržeb z PA a jejich předání do banky; 

kontrola respektovanosti a obsazenosti; 

monitorování ZPS vlastními pracovníky a zajištění příslušných statistických výstupů  (dopravní 

monitorin g); 

spolupráce s městskou policií a policií ČR v rámci kontrolní činnosti. 

schéma správcovské firmy 

základě  rozsahu prováděných činností a navrhované organizační struktuře ZPS navrhuje zpracovatel 

firmy, počet zaměstnanců  a s ohledem na potřebu provedení základní ekonomické bilance 

mzdy. 

Funkční schéma firmy pověřeného správce ZPS 

	

12.3 	Technické vybavení správce 

	

a) 	výpočetní technika (4 PC) a programové vybavení - kromě  obvyklého programového vybavení bude nutný 
specializovaný software pro statistické hodnocení provozu ZPS. Zpracovatel doporučuje aplikovat programové 
vybavení obdobné se stávající ZPS na Praze 1,2,3 a 7; 

	

b) 	vozový park - pro zabezpečení vlastní činnosti správce budou nutná 2 vozidla typu pick-up; 

pracoviště) 	c) 	kancelářská technika - kromě  běžné kancelářské techniky je nutné vybavit pracoviště  trezorem;  

d) pojítka - techničtí pracovníci budou vybaveni radiovysílačkami a případně  mobilními telefony; 

e) pracoviště  techniků  bude kromě  běžného nářadí vybaveno speciální technikou v závislosti na vybraném typu 
PA. 

	

12.4 	Kontrola 	-‘ 

Kontrolu ZPS provádí v souladu se zákonem 553/1991 Sb., „o obecní policii" ve znění pozdějších úprav 

zajišťuje Městská policie. Úkolem strážníků  MP je: 

průzkumy a 	a) 	zajištění postihu přestupců, kteří neuhradili cenu za stání silničního motorového vozidla v ZPS v době, kdy je 
to provozním režimem stanoveno. Přestupci jsou řidiči vozidel: 

	

- 	která nejsou na viditelném místě  za předním sklem viditelně  označena platnou parkovací kartou opravňující je 
ke stání v příslušné oblasti na MK vyhrazených ke stání rezidentů  a abonentů; 

	

- 	která nejsou na viditelném místě  za předním sklem viditelně  označena platným parkovacím lístkem opravňující 
je ke stání na parkovacích stání určených k parkování návštěvníků; 

 

navrhuje 	 - 	stojících v rozporu s platným DZ na vyznačených zásobovacích místech, na vyhrazených PS pro ZTP, ZTP/P, 
na MK vyhrazených ke stání rezidentů  a abonentů, apod.; 

	

b) 	uplatnění technických prostředků  k zabránění odjezdu vozidla v místě, kde je ponechání vozidla zakázáno 
zákazem vyplývajícím z místních úprav; 

	

c) 	zajištění odtahu vozidla v případě  neoprávněného záboru vyhrazeného stání; 

	

d) 	informování uživatelů  o pravidlech ZPS; 

	

e) 	spolupráce se správcem ZPS. 

Smyslem kontrolní činnosti je zajištění podmínek k dosažení úrovně  respektování pravidel ZPS v rozsahu 

garantujícím dosažení cílů  stanovených při zřízení ZPS tj. zejména snížení saturace území parkujícími vozidly, omezení 

intenzity individuální automobilové dopravy na území ZPS a získání parkovací kapacity pro rezidenty. 

Zajištění odpovídající úrovně  kontroly prováděné městskou policií podmiňuje efektivní provozování ZPS a to jak 

z hlediska regulace dopravy, tak i z ekonomického hlediska. Kontrolní složku je třeba dostatečně  vybavit jak 

personálně  tak i materiálně. Doporučuje se převzít zkušenosti z činnosti MP získané při provádění kontrolní činnosti v 

ZPS provozované na části území městské části Praha 1,2,3 a 7. 

12.5 	Výdej parkovacích karet 

Výdej parkovacích karet zajišťuje úřad městské části, na jehož území je ZPS provozována. Jsou vybudované 

odbavovací pracoviště, kde zaměstnanci ÚMČ  prodávají parkovací karty. Pro prodej parkovacích karet jsou MHLMP 

vydané metodické pokyny. Spotřební materiál pro výdej parkovacích karet (parkovací karty, bezkontaktní čipy, 

samolepící pouzdra, dvouhodinové a desetihodinové PK) zajišťuje v rámci své odměny správce ZPS. Naopak MČ  hradí 

náklady spojené s prodejem PK — tj. provozní náklady odbavovacího pracoviště  a mzdové náklady. Pro ZPS 

navrženého rozsahu je doporučeno zřídit pracoviště  s kapacitou 4 odbavovacích míst. Po třech letech provozu lze 

vyhodnotit potřebu a případně  snížit počet míst na 3. 

Funkce Hlavní pracovní náplň  Počet 

zaměstnanců  

Vedoucí provozu řídí provoz firmy 1 

Správce sítě  statistika, zpracování dat 0,5 

Administrativní pracovník zpracování dokladů  0,5 

Technik 
vedoucí 1 

ostatní 2 

Kontrolor kontrola, monitoring 5 

Celkem 10 

Zajištění některých dalších služeb je předpokládáno dodavatelským způsobem, nikoli vlastními pracovníky. 

o účetnictví, právní služby, daňové poradenství, podrobné periodické dopravní průzkumy 

2x ročně, úklid, apod. 
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Část díla: Projekt organizace dopravy v klidu a provozně  organizačního zabezpečení zóny placeného stání na části území MČ  Praha 8; Složka: Textová zpráva 	 AN/06/2012; červen — srpen 2012 

14.1 

14. 	Ekonomická část 

V době  zpracování této kapitoly nejsou zpracovateli známé některé základní informace umožňující 

stanovení investičních a provozních nákladů. Například cena vlastní dodávky PA včetně  vybavení a ceny služeb 

souvisejících budou známy až po výběru dodavatele a typu přístroje. Výběr provede pověřený správce za 

zástupců  města a městské části v další fázi přípravy projektu. 

V případě  umístění kanceláří správce do objektu v majetku městské části může být nižší nájemné 

dojít k investici do stavební úpravy kanceláří. 

V níže uvedeném propočtu jsou jednotlivé položky stanoveny na základě  informací získaných dotazem 

potenciálních dodavatelů  a s použitím vlastních výpočtů  založených na zkušenosti v dané problematice. 

parkovacích automatů  zpracovatel vycházel z cenových relací stávajících PA instalovaných v ZPS Prahy 

Konečná cena bude znárria až po výběru výrobce, kde se také projeví možná další vybavenost a množstevní 

Zpracovatel provedl propočet rozsahu svislého a vodorovného DZ, které bude nutné realizovat 

zavedení ZPS. U svislého DZ vycházel z předpokladu využití cca 20% stávajícího DZ. U vodorovného DZ 

výpočet nezohledňující možnost využití části 	stávajícího 	DZ. 	V propočtu 	nebylo 	řešeno další specifické 

vodorovného DZ, jako např, zvýraznění zákazu zastavení V 12c na frekventovaných komunikacích před přechodem 

chodce a dále nebylo zahrnuto vodorovné DZ jako např. vjezdy do objektů, kdy skutečná potřeba bude stanovena 

po zjištění skutečného stavu na území ZPS. Toto zjištění bude provedeno v rámci zpracování PD dopravního 

Stanovení investičního rozpočtu 

přesnější 

s tím 

spolupráce 

a nemusí 

u 

U položky 

1,2,3 a 7. 

rabaty. 

v rámci 

se jedná o 

použití 

pro 

až 

značení. 

a 

ZPS bude 
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13. 	Koordinace a spolupráce správce ZPS a orgánů  města 

Rozsah koordinace a spolupráce správce ZPS a orgánů  města je stanoven v rámci uzavřených smluvních 

vztahů. Pro možnosti operativního řešení aktuálních problémů  vyplývajících z provozu ZPS je ustanovena skupina tzv. 

zmocněnců. Tuto skupinu tvoří zástupce správce a zástupci orgánů  města, odboru zabývajícího se dopravní 

problematikou v rámci MHMP, finanční sekce MHMP a zástupce městské části zodpovědný za oblast dopravy. Skupina 

zmocněnců  se schází minimálně  dvakrát ročně. 

Dále se bude pravidelně  jednou měsíčně  scházet koordinační skupina zaměřená na problematiku dopravy a 

provádění kontroly ZPS. Tuto skupinu tvoří zástupce správce, zástupce městské policie a zástupců  odborů  dopravy 

městské části a MHMP. 

Kromě  uvedených koordinačních jednání předává správce pravidelně  statistické výstupy: 

a) z monitorovací činnosti prováděné vlastními zaměstnanci správce: 

- 	operativně  informuje MP 

- 	jednou měsíčně  předává souhrnné hodnocení zástupcům MČ  a MHMP 

b) z podrobných dopravních průzkumů  (denní snímky) prováděných ve stanoveném rozsahu nezávislou odbornou 
firmou ZPS: 

- 	jednou ročně  členům skupiny zmocněnců . 

Rozsah a termíny předávání dalších informací o vydaných PK, příjmech z parkovného atd. bude dohodnut se 

správcem ZPS v rámci smluvních vztahů  s městem. 

13.1.1 	Přehled základních ukazatelů  o provozu ZPS: 

a) Koeficient disponibility (Kd): 

Koeficient disponibility je poměr počtu disponibilních míst k stání k celkovému počtu teoretických míst. 

Tento poměr umožňuje brát v úvahu místa neutralizovaná stavebními pracemi na vozovce nebo různými 

manifestacemi. 

Pokud je N číslem teoretických míst, počet disponibilních míst je Kd x N. 

b) Koeficient obsazenosti (Ko): 

Koeficient obsazenosti je poměr počtu všech vozidel stojících v posuzované zóně, k počtu disponibilních 

míst. 

Tento koeficient bere v úvahu všechna vozidla, tj. včetně  vozidel na zakázaném stání. Tento koeficient 

může tedy být vyšší než 100%. 

Tento koeficient může nabýt velice variabilních hodnot podle místa a hodiny. 

Celkový počet vozidel stojících v posuzované zóně  je Ko x Kd x N. 

c) Koeficient respektování (Kr): 

Koeficient respektování je poměr počtu vozidel respektujících pravidla k celkovému počtu vozidel stojících 

v posuzované zóně, včetně  vozidel stojících v rozporu s pravidly silničního provozu. 

Položka Cena 

Parkovací automaty celkem včetně  Karty Pražana, SW a instalace 23 240 000 Kč  

Čtecí zařízení pro MP 1 000 000 Kč  

Dopravní značení svislé 6 440 000 Kč  

Dopravní značení vodorovné 2 531 800 Kč  

Parkovací karty - papírové "modrá zóna" 200 000 Kč  

Parkovací karty - čipy 300 000 Kč  

Parkovací karty - hologramy 40 000 Kč  

Auta pro techniky PA - 2 ks 700 000 Kč  

Vybavení dílny PA 50 000 Kč  

Zřízení kanceláří 250 000 Kč  

Poč'ítač'ové vybavení 200 000 Kč  

Šatna — kontroloři 50 000 Kč  

Mobilní telefony 50 000 Kč  

Projekt PA - projednání, úpravy 600 000 Kč  

Projekt DZ - projednání, úpravy 450 000 Kč  

CELKEM 36 101 800 Kč  

Zpracovatel předpokládá, že veškeré náklady související se zřízením a vybavením ZPS nese budoucí správce 

tyto mu budou v průběhu provozu postupně  hrazeny z vlastních výnosů  ZPS. Vzhledem k tomu, že i správce 

plátcem DPH, reálná cena zavedení ZPS se bude tedy pohybovat mezi 40 až 45 mil. Kč. 
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Odhad provozních nákladů  14.3 Odhad tržeb 

V rámci stanovení tržeb zpracovatel vyhotovil dvě  varianty. Optimální varianta v časovém horizontu zavedení 

ZPS do provozu v roce 2014 spíše vyhodnocuje ekonomický potenciál ZPS a to zejména s ohledem na zkušenost v 

provozované na území městských částí Praha 1,2,3 a 7. Pro posouzení reálných ekonomických výstupů  v době  
zavedení ZPS do provozu zpracovatel vyhotovil tzv, variantu minimálních tržeb, která zejména v parametru 

respektovanosti zohledňuje stávající úroveň  a současně  předpokládá nižší zájem o PK ze strany abonentů. Parkovné 

realizované dle § 23, zákona č. 13/1997 O pozemních komunikacích je piněním osvobozeným od DPH a je v piné výši 

příjmem rozpočtu hl.m. Prahy. 

14.3.1 Optimální varianta vývoje tržeb návštěvnického parkování 

''‘ 

ZPS 

míry 

Položka  Roční hodnota 

Dopravní značení vodorovné - údržba a obnova 1 265 900 Kč  

Provoz kanceláře - nájem, potřeby, služby, materiál 600 000 Kč  

náklady včetně  zákonných odvodů  3 536 000 Kč  

Provoz osobních automobilů  (bez leasingu) 200 000 Kč  

průzkumy a odborné studie 200 000 Kč  

Služby - účetnictví, audit, ... 300 000 Kč  

Bankovní poplatky včetně  třídění mincí 300 000 Kč  , 
Roční tržba 

Provoz a údržba parkovacích automatů, spotřební materiál, opravy, ... 1 328 000 Kč  
ZPS Název 

Stání 
1 hod 

Stání 
1 - 2 hod 

Stání 
2 - 6 hod 

Stání více 
než 6 hod 

Celkem 
Zajištění parkovacích karet 590 000 Kč  

Bulovka 268 320 Kč  196 560 Kč  271 440 Kč  405 600 Kč  1 141 920 Kč  
Telekomunikace, poštovní služby, ostatní služby 200 000 Kč  Karlín 5 506 800 Kč  2 770 560 Kč  4 992 000 Kč  11 437 920 Kč  24 707 280 Kč  
Režie firmy 500 000 Kč  Kobylisy 1 432 080 Kč  998 400 Kč  1 389 960 Kč  4 812 600 Kč  8 633 040 Kč  
Celkem 9 019 900 Kč  Ládví 1 435 200 Kč  636 480 Kč  1 216 800 Kč  3 471 000 Kč  6 759 480 Kč   

Libeň  - sever 609 960 Kč  726 960 Kč  1 422 720 Kč  1 341 600 Kč  4 101 240 Kč  

I 14.3.3 

I Položka 

II Tržby 

M
Celkové 

náklady definovat jakožto 1/10 investičních nákladů. Finanční náklady (úroky) pak v závislosti na parametrech úvěru 

V provozních nákladech nejsou zahrnuté odpisové a finanční náklady, přičemž pro ilustraci lze odpisové 

přepokládáme 1,5 mil. Kč'/rok. 

průběhu prvních roků  provozu ZPS jsou vyšší finanční náklady a náklady na odpisy pořízených investic. Není 

uvažováno s údržbou svislého DZ, které je po realizaci předáno TSK hl. m. Prahy. U vodorovného DZ se počítá 

s opravou od 2. roku provozu modrého, žlutého a bílého DZ v provedení „barva" v 2/3 rozsahu každý rok. Zpracovatel 

předpokládá, že úvěr pokryje 70% investic, zbytek bude hrazen z vlastních zdrojů. Vozidla typu pick-up budou 

koupena formou leasingu. Je předpokládáno, že správce bude plátcem DPH. 

Libeň  - střed 3 538 080 Kč  1 591 200 Kč  3 213 600 Kč  5 681 520 Kč  14 024 400 Kč  
Celkem 12 790 440 Kč  6 920 160 Kč  12 506 520 Kč  27 150 240 Kč  59 367 360 Kč  

Kalkulace vychází z reálných hodnot výskytu návštěvnické kategorie, přičemž je použit předpoklad 60 % 

respektování pravidel ZPS. 

14.3.2 Optimální varianta vývoje tržeb prodeje parkovacích karet 

Položka Počet Cena Roční tržba 
prodej rezidentních PK 7 000 700 Kč  4 900 000 Kč  
prodej abonentních PK - 1. PK - II. + III. pásmo 400 12 000 Kč  4 800 000 Kč  
prodej abonentních PK - 2. PK - II. pásmo 50 30 000 Kč  1 500 000 Kč  
prodej abonentních PK - 2. PK - III. pásmo 10 24 000 Kč  240 000 Kč  
prodej 2 hodinových stíracích karet 10 000 120 Kč  1 200 000 Kč  

Celkem 12 640 000 Kč  

Celkové roční tržby — optimální varianta 

ZPS. 

Roční tržba 

Tržby návštěvnického parkování 59 367 360 Kč  

z prodeje parkovacích karet 12 640 000 Kč  

roční tržby 72 007 360 Kč  

Tržby jsou stanovené na základě  výchozích předpokladů  a při spinění cílů  
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varianta vývoje tržeb návštěvnického parkování 

míry 

14.4 	Souhrn ekonomické části 

Př i 	hodnocení celkové ekonomické efektivity z provozování ZPS v době  její předpokládané 	realizace a 

zprovoznění v roce 	2014 	zhotovitel 	vychází z odhadu 	nákladů 	pro 	první 	rok 	provozu 	a 	průměrné varianty 

předpokládaných tržeb. V dalších letech bude docházet ke snižování provozních nákladů  v důsledku nižších odpisů  a 

finančních 	nákladů. 	Na 	druhou 	stranu 	budou 	náklady 	růst 	spolu 	s inflací. 	Současně 	se 	dají 	s postupným 

zefektivňováním kontroly ZPS předpokládat i vyšší příjmy. Dosažení optimální varianty je závislé zejména na úrovni 

kontroly a schopnosti vymáhání postihů  ze strany města. 

14.3.4 Pesimistická 

Roční tržba 

ZPS Název 
Stání 
1 hod 

Stání 
1 - 2 hod 

Stání 
2 - 6 hod 

Stání více 
než 6 hod 

Celkem 

Bulovka 178 880 Kč  131 040 Kč  180 960 Kč  270 400 Kč  761 280 Kč  

Karlín 3 671 200 Kč  1 847 040 Kč  3 328 000 Kč  7 625 280 Kč  16 471 520 Kč  

Kobylisy 954 720 Kč  665 600 Kč  926 640 Kč  3 208 400 Kč  5 755 360 Kč  

Ládví 956 800 Kč  424 320 Kč  811 200 Kč  2 314 000 Kč  4 506 320 Kč  
Položka Pesimistická varianta 

 
Optimistická varianta 

Libeň  - sever 406 640 Kč  484 640 Kč  948 480 Kč  894 400 Kč  2 734 160 Kč  
Roční provozní náklad 10 823 880 Kč  10 823 880 Kč  

Libeň  - střed 2 358 720 Kč  1 060 800 Kč  2 142 400 Kč  3 787 680 Kč  9 349 600 Kč  
Odpisy investic (10 let lineárně) 4 332 216 Kč  4 332 216 Kč  

Celkem 8 526 960 Kč  4 613 440 Kč  8 337 680 Kč  18 100 160 Kč  39 578 240 Kč  
Finanční náklady (úvěr 61et, 6%p.a.) 1 761 406 Kč  1 761 406 Kč  

Kalkulace vychází z reálných hodnot výskytu návštěvnické kategorie, přičemž je použit předpoklad 40 % 

respektování pravidel ZPS. 

14.3.5 Optimální varianta vývoje tržeb prodeje parkovacích karet 

Roční tržby 72 007 360 Kč  47 218 240 Kč  
Průměrný roční výsledek 55 089 858 Kč  30 300 738 Kč  
Podíl městské části Praha 8 27 544 929 Kč  15 150 369 Kč  

Přesnější a podrobnější ekonomické hodnocení není v této fázi přípravy provedeno s ohledem na řadu 

v současné době  nedostupných informací. Zásadní vliv na budoucí ekonomiku projektu bude mít proces výběru 

správce ZPS, který bude i jejím investorem. Právě  správce bude „tendrovat" své dodavatele a výsledek jeho snažení se 

posléze promítne do požadované odměny, 

15. Závěr 

Předložená varianta rozpracovává zvýhodnění občanů  mající místo trvalého pobytu na území MČ  Praha 8 do 

moderní podoby, která reflektuje na oprávněné požadavky majoritních skupin uživatelů  ZPS, avšak zachovává základní 

regulativní prvky celého systému ve funkční podobě. Je umožněná nezbytná cenová diference osob, které bydlí přímo 

v regulovaném území od ostatních 	uživatelů  ZPS Praha 8, Jsou vytvořené podmínky pro napinění základních 

regulačních cílů  a lze očekávat pokles zatížení dopravou v klidu (ale také dopravou v pohybu) v ZPS. Nezbytnou 

podmínkou této varianty je dořešení některých detailů  ale zejména zahájení konstruktivního dialogu zástupců  Městské 

části Praha 8 s Hlavním městem Praha a zpracovatelem projektu. 

Ing, Karel Jarolímek 	 Ing, Petr Horský 

Položka Počet Cena Roční tržba 
prodej rezidentních PK 5 000 700 Kč  3 500 000 Kč  
prodej abonentních PK - 1. PK - II. + III, pásmo 200 12 000 Kč  2 400 000 Kč  
prodej abonentních PK - 2. PK - II, pásmo 30 30 000 Kč  900 000 Kč  
prodej abonentních PK - 2, PK - III. pásmo 10 24 000 Kč  240 000 Kč  
prodej 2 hodinových stíracích karet 5 000 120 Kč  600 000 Kč  

Celkem 7 640 000 Kč  

14.3.6 Celkové roční tržby — pesimistická varianta 

ZPS. 

Položka Roční tržba 

Tržby návštěvnického parkování 39 578 240 Kč  

Tržby z prodeje parkovacích karet 7 640 000 Kč  

Celkové roční tržby 47 218 240 Kč  

Tržby jsou stanovené na základě  výchozích předpokladů  a při spinění cílů  

M.O.Z. Consult s.r.o., WashIngtonova 1599/17, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 666 644, fax: +420 221 666 640, 	 Strana číslo 26 
e-mail: info@moz-c.cz,  www.moz-c.cz  


