Zpráva o informačním a navigačním systému pro parkovací dům Rychtářka v Plzni
Cílem informačního a navigačního systému pro parkovací dům Rychtářka, který se nachází u
křižovatky silnice I/26 Tyršova a místní komunikace Pallova, je informovat řidiče o možnosti
výhodného parkování v blízkosti historické části města a zároveň řidiče navigovat pomocí
dopravního značení do místa.
Informační systém:
 informativní tabule umístěná na lávce parkovacího domu ve směru jízdy od
Rozvadova (západní část křižovatky). Na infotabuli jsou uvedené zásadní informace
pro řidiče, a to cena za hodinu parkování a cena za celodenní parkování s odkazem
odbočení v křižovatce k parkovacímu domu - dokončeno
 navigační a informační poutače na parkovacím domě Rychtářka
a) navigační banner s podstavcem 3 m x 1 m
b) navigační banner s podstavcem 2 m x 1 m
c) poutací banner s ceníkem 5 m x 2 m s držákem
d) osvětlený banner - nápis + značka PD 3,5 m x 1 m
e) navigační banner na veřejném osvětlení s držákem
vše s odbornou montáží – dokončeno v úhrnné hodnotě 64.264,- Kč.
 LED obrazovka, uzavření nájemní smlouvy se společností HERMOSA Parking Plzeň
a.s., za účelem umístění a provozování 2 ks reklamního zařízení LED obrazovky
provozování bylo schváleno usnesením RMO Plzeň 3 č. 321 ze dne 4. 9. 2012.
Společnost nájemní smlouvu k dnešnímu dni neuzavřela. Dne 20. 2. 2013 zaslala
společnost připomínky, které byly zaslány k rozhodnutí RMO Plzeň 3.
Navigační systém:
 orientační dopravní značení pro navádění řidičů na „P Centrum“. Jedná se o stávající
svislé dopravní značení pro navádění na parkoviště v centru města ze všech
příjezdových směrů – Klatovy, Most, Karlovy Vary, Praha, Rozvadov a Písek dokončeno
 proměnné dopravní značení (PDZ) – jedná se o dopravní zařízení s proměnnou
informací o počtu volných míst v parkovacím domě. V současné době je zpracovaná
projektová dokumentace pro osazení proměnných dopravních značek na šesti místech
na významných křižovatkách. Zařízení budou umístěna na sloupech veřejného
osvětlení, kde je zajištěn zdroj pro napájení. Přenos dat mezi parkovacím domem a
proměnnými dopravními značkami bude zajištěn pomocí využití bezdrátové sítě
GPRS. SVSMP projednala umístění PDZ s policií ČR s kladným stanoviskem a
požádala Krajský úřad PK o stanovení dopravního značení podle § 77 zákona č.
361/2000 Sb. pravidla provozu na pozemních komunikacích.
Předpokládané náklady pro 6 míst PDZ 0,7 mil. Kč. Finančně není pokryto rozpočtem
pro rok 2013, SVS žádá o přidělení části prostředků z přebytku roku 2012.

Obr.: ilustrační obrázek proměnné značky
s informací o počtu volných míst
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