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Tabuľka č.1 - Základné ukazovatele pri návrhu odstavných a parkovacích stojísk a vstupné údaje

(%) hodnota (%) hodnota

Administratívne budovy a verejné inštitúcie
- zamestnanci počet 26 4 100 6,5
- alebo plocha m2 20 100 0
- návštevy z čistej administratívnej plochy m2 365,24 25 100 3,6524

s využitím striedania vozidiel na stojisku
4x za pracovnú zmenu (počet: 4)

Priemyslné podniky zamestnanci 116 4 100 29

súčiniteľ vplyvu deľby prepravnej práce kd: 0,8
IAD : ostatná doprava kd výber

35:65 0,8 x
40:60 1
45:55 1,2
55:45 1,3
60:40 1,4

koeficient mestskej polohy kmp: 1
historické jadro 0,05
CMO (vnútorný okruh) 0,3
Širšie centrum mesta 0,8
Lokálne centrá 0,6
Osobitne definované zóny 0,7
Ostatné územia v meste 1 x

Výpočet celkového počtu stojísk v riešenom území v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.10
N = 1,1.Oo + 1,1.Po.kmp.kd N = 34,5
z toho:

0,0
34,5

-krátkodobé 3,2
-dlhodobé 31,2
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Stojiská pre invalidov 4% z celkového počtu stojísk 2

Pozn.: Vyhradené parkovacie miesta pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sú už započítané v
celkovom navrhovanom počte parkovacích miest státí.

- Odstavné stojiská
- Parkovacie stojiská

Potrebný počet parkovacích státí:

Navrhovaný počet parkovacích státí:
Bilancia +/-

Základný počet parkovacích stojísk Po v zmysle STN 73 6110/Z2 bod 16.3.9 

3,65 35,5

39,15
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Parkovacie stojiská

Výpočet nárokov statickej dopravy 
v zmysle STN 73 6110/Z2 - Projektovanie miestnych komunikácii

Tabuľka č.1 uvádza hodnoty základných ukazovateľov pri návrhu odstavných a parkovacích stojísk v zmysle
STN 73 6110/Z2 tab. 20. Táto tabuľka je doplnená o stĺpec " Vstup. údaje", ktoré sú použité vo výpočte pre
návrh potrebného počtu parkovacích stojísk a o stĺpce vypočítaných hodnôt. 

Druh objektu Účelová 
jednotka

Vstup. 
údaje

Stojisko 
pripadá na 

úč. 
jednotku

Z počtu stojísk
krátkodobé dlhodobé 


