
PETICI OBČANŮ Z FINSKÝCH DOMKŮ PRO ZŘÍZENÍ OBYTNÉ ZÓNY NEBYLO VYHOVĚNO

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byla mimo jiné zařazena k projednání petice občanů 

z Finských domků, kteří požadovali, aby byla v lokalitě Finské domky umístěna dopravní značka 

„obytná zóna.“  Řidiči vědí, že zřízením obytné zóny by nemohla být parkována auta na silnici mezi 

finskými domky. Vozidla by musela být zaparkována na vyhrazených parkovištích nebo na dvoře 

každého finského domku. Dále pak by to pro řidiče znamenala povinnost respektovat chodce, kteří 

mohou komunikaci užívat v celé její šířce, děti hrající si na komunikaci a snížení rychlosti na 20 km.

Současná šíře vozovky mezi Finskými domky je 3,8 m a provoz je obousměrný. Dle platného zákona o 

provozu na pozemních komunikacích, aby mohly na silnici mezi Finskými domky stát vozidla, musí 

zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy. V případě zastavení 

vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. 

Jednoduše řečeno již dnes není možné, bez toho aniž by se řidič dopustil přestupku, na vozovce mezi 

Finskými domky ani stát ani parkovat. Zákonem stanovená šířka 3 m je nutná pro průjezd vozidel 

integrovaného záchranného systému (vozidla hasičského záchranného sboru, zdravotnické záchranné 

služby, policie ČR). 

V době kdy byly Finské domky postaveny nebylo pamatováno na to, že téměř v každé rodině budou 

mít jedno, dva či více aut. Přesto to neznamená, že se nebude na situaci reagovat. Po letech se 

osvědčilo, že léty neřešený problém není ideálním řešením. S problémem parkování se nepotýkají 

pouze Finské domky, ale řeší jej i v jiných obcích a městech. Jsem toho názoru, že existuje hned 

několik řešení, je však nutné pečlivě posoudit všechny souvislosti a zvolit to jediné správné. Je zřejmé, 

že je obtížné vyhovět absolutně všem obyvatelům Finských domků. Někteří zastávají názor, že není 

třeba nic měnit, jiní chtějí umístit dopravní značku obytná zóna a další chtějí umístit dopravní značku, 

která by omezila rychlost jízdy maximálně na 30 km a zcela jistě jsou i jiné názory na věc. Přes 

všechny tyto názorové rozdíly jsem přesvědčena o tom, že je nutné se problémem co nejdříve, a to 

velmi intenzivně zabývat, řešit jej a kvalitně vyřešit jednou pro vždy. Může to být dlouhý a náročný 

proces, proto je nutné postupovat s rozvahou, naplánovat jednotlivé postupy řešení vedoucí 

k zdárnému vyřešení celé situace. V letních měsících nastává problém s parkováním u koupaliště, i 

když je to pouze sezónní záležitost, přesto jsem toho názoru, že by se současně citlivě a ohleduplně k

obyvatelům Finských domků měla vyřešit parkovací místa komplexně. Jak všichni víte k tomu, aby se 

věci daly do pohybu, je potřeba alespoň 8 zastupitelů, a to se nám k mé lítosti nepodařilo. Proto petici 

občanů z Finských domků nebylo vyhověno. Přesto alespoň děkuji petentům za to, že jim nejsou 

lhostejné věci veřejné, a že upozornili na problém, který je tíží.
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