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Tajemník Městského úřadu Kopřivnice vydává k provedení „Zásad a limitů pro budování 
nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů“ tento příkaz 
tajemníka (dále jen „tento příkaz“). 
 

Článek 1 
 

Předmět úpravy 
 

(1) Tento příkaz stanovuje práva a povinnosti zaměstnancům města Kopřivnice organizačně 
začleněným do Městského úřadu Kopřivnice tak, jak jsou vymezeny v příloze tohoto příkazu. 
 
(2) Přílohou tohoto příkazu jsou „Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci 
stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů“ schválená usnesením Rady města 
Kopřivnice konané dne 24.10. 2017, číslo usnesení 2388. 
 

Článek 2  
 

Účinnost 
 

(1) Tento příkaz zrušuje příkaz tajemníka č. 5/2017 Zásady a limity pro budování nových a 
rekonstrukci stávajících parkovišť - zeleň. 

(2) Tento příkaz nabývá účinnosti dne 9.11.2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Halatin 

Tajemník MÚ 
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Příloha č. 1 (Příkazu)  

Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – ZELEŇ, 
PROPUSTNOST POVRCHŮ 

 

 

1. VYMEZENÍ V ĚCNÉ PŮSOBNOSTI ZÁSAD 

Tyto zásady se týkají parkovišť s kapacitou parkování 10 a více parkovacích míst. Obsahují 
limity a pokyny pouze v dílčí oblasti „zeleň na parkovištích“ a „propustnost povrchů“.  

 

 
2. PROJEKT PARKOVIŠT Ě 

Součástí projektu budování nového nebo rekonstrukce stávajícího parkoviště bude vždy i 
kompletní návrh zeleně (ochrana stávajících dřevin při stavbě, osazovací plán včetně seznamu 
použitých rostlin, výkaz výměr a materiálu, plán následná péče). Návrh zeleně bude v rámci 
projektové přípravy předložen k projednání věcně příslušnému odboru, který zajišťuje správu 
a údržbu veřejné zeleně města. 

 

 
3. STŘEDOVÝ PÁS PRO ZELEŇ 

U nově navrhovaných parkovišť s více než dvěma souvislými řadami parkovacích stání je 
potřeba v případě, že tomu nebrání závažné důvody, zapracovat do návrhu parkoviště středový 
pás pro zeleň (stromy, keře, trvalky) bez inženýrských sítí (včetně kabelu VO), jehož 
preferovaná šíře je 2 m a více. Pokud to je technicky možné, dodržovat tento bod i při 
rekonstrukci stávajících parkovišť. Pokud nelze ze závažných důvodů zelený pás realizovat, 
budou stromy umístěny do mříží nebo ostrůvků mezi parkovací stání.  
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Příklad vhodně řešeného parkoviště se začleněním stávajícího vzrostlého stromu a výsadbou 
nových stromů do středového pásu 

 

 
4. POMĚR STROMY x PARKOVACÍ STÁNÍ 

Výsadba stromů v prostoru parkoviště nebo bezprostředně souvisejícího pásu zeleně bude 
projektována v množství 1 strom na 5 až 8 parkovacích stání. Výjimkou jsou závažné zákonné 
a technické překážky, kdy u projektovaného parkoviště nelze dosáhnout požadovaného limitu 
vysazených stromů. Do projektované zeleně lze zahrnout i stávající stromy, které jsou vhodné 
z hlediska druhu, stavu dřeviny a jejího prostorového umístění.  

 

 
5. UMÍSTĚNÍ STROMŮ 

Nově vysazované stromy budou umístěny tak, aby zajišťovaly alespoň částečný zástin 
zaparkovaných vozidel proti slunci. Vzdálenost stromů od obrubníku min. 1 m. Vzdálenost 
stromů od lamp veřejného osvětlení je nutno navrhnout tak, aby vzhledem k typu lamp 
veřejného osvětlení a navrženému druhu stromu nedošlo ani v budoucnu k zásadnímu 
ohrožení funkce ani jednoho z navrhovaných prvků (zeleň, VO). 
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6. SORTIMENT STROM Ů PRO PARKOVIŠTĚ 

Návrh nových výsadeb zeleně v rámci parkoviště bude zpracován odborně způsobilou osobou 
(např. zahradní architekt). Druhová skladba bude navrhována individuálně dle konkrétní 
lokality a typu řešeného parkoviště. Je třeba používat pouze vhodné druhy stromů, které jsou 
méně vzrůstné, odolné zasolení, zadláždění, neplodící nebo s drobnými plody apod. Vzhledem 
k možnosti znečištění parkujících aut medovicí, která je vylučována savým hmyzem 
v korunách stromů (především mšicemi), nepoužívat hostitelské dřeviny producentů medovice 
(např. lípy, javory, duby, břízy). Minimální velikost vysazovaných stromů bude 14/16 cm 
(obvod kmene měřený ve výšce 1 m od země), výška založení korunky u stromů v ploše 
parkoviště min. 2,2 m. 

 

 
7. POVRCH PARKOVACÍCH STÁNÍ 

Parkovací stání přednostně navrhovat a realizovat z materiálů propustných pro vodu a vzduch. 
Lze použít např. zatravňovací rošty či dlaždice prosypané štěrkem, zatravněné nebo s výsevem 
směsi kobercových suchomilných rostlin (s ohledem na možnosti údržby a intenzitu využití 
parkoviště). V případě dlažby používat větší spáry mezi dlaždicemi nebo žulovými kostkami 
(cca 2-3 cm), spáry prosypat hrubším drceným kamenivem frakce cca 8/12 mm, aby byla 
zajištěna lepší propustnost spár pro vodu a vzduch. 

 

 
8. STÁVAJÍCÍ ZELE Ň 

Pokud možno vždy ponechat kvalitní stávající zeleň (zejména stromy). Při vlastní realizaci 
parkoviště pak při stavební činnosti (týká se veškerých dřevin v rámci staveniště) provádět 
aktivní ochranu dřevin. 

 


