Liberec 4. února 2016

Tisková zpráva
Liberec se zařadí mezi první města v Česku, kde půjde
parkování platit platební kartou
Už žádné lovení drobných po kapsách, žádné složité datlování SMS zpráv ani žádné další karty. Řidiči
v Liberci zaplatí od 1. března za parkování mnohem snadněji a rychleji. Stačí jim k tomu několik poklepání
do displeje chytrého telefonu případně tabletu. „Budeme jedním z prvních měst v zemi, které zavede
úhrady vybraných služeb prostřednictvím univerzálního platebního portálu na www.parking.liberec,“
podotýká Tomáš Kysela, náměstek pro technickou správu majetku města Liberce.
Testování nového systému odstartuje zkušebně v polovině února. Jednoduchost a eleganci přinese
webová platforma, k níž bude moci každý uživatel přihlásit až tři registrační značky a stejně tolik běžných
platebních karet. „Motoristé, kteří se do systému jednou zaregistrují a založí si v něm účet, nebudou
muset například už nikdy zadávat místo parkování. To za ně provede GPS v jejich telefonu automaticky“,
vysvětluje náměstek Kysela. Zůstane na nich jen volba, ze které karty a za jaký vůz chtějí úhradu za
parkování z virtuálního terminálu uskutečnit. „Účet za platbu jim přijde okamžitě do mailu, nebo může
zamířit rovnou k jejich účetní,“ dodává náměstek.
To není ale jediná výhoda nové technologie. Lidé si budou moci prostřednictvím nové aplikace na dálku
prodloužit dobu parkování, pokud se někde zdrží. „Řidičům s tím zvýší komfort. Vyhnou se stresu z
nezaplaceného parkování a hrozbě pokuty,“ podotýká ředitel Městské policie Ladislav Krajčík. Podle něj
stávající parkovací řád respektuje v Liberci asi 70 procent motoristů. „ Parkovné placené z karty bude
stejné drahé jako v automatech, bude se řídit stejným sazebníkem,“ dodává Krajčík.
Práce s portálem www.parking.liberec.cz bude podobná obsluze internetbankingu. Komfortní systém,
který na podmínky krajské metropole upravila Liberecká informační společnost, navrhla olomoucká
firma FT Technologies, z jejíž vývojové dílny je i řídicí systém používaný libereckou Městskou policií.
Právě díky němu strážníci na ulici už druhým rokem snadno lustrují registrační značky, dostávají se do
databanky hledaných nebo kradených aut, a taky nahlíží do databáze přestupků. A stejně jednoduše
rozpoznají i vozy bez zaplaceného parkovného. Součástí systému by měla být i služba pro zobrazení zón
placeného stání v Liberci na webu nebo v autonavigaci, aktuální obsazenosti parkovišť.
Řada českých měst nabízí placení parkovného prostřednictvím SMS. Podle IT specialistů se však jedná o
zastaralý způsob platby, který přinášel zisky hlavně operátorům mobilních sítí. Zavedení univerzálního
platebního portálu v Liberci přitom není nijak složité ani finančně náročné. Prostřednictví uživatelsky
dostupné služby bude navíc možné do budoucna řešit další platby za služby města, třeba hradit poplatky
za odpady nebo psy. Od změny způsobu platby parkování si vedení města kromě výhod pro řidiče slibuje
také úsporu výdajů za provoz parkovacích automatů, jednoduchou kontrolu i zefektivnění výběru peněz
za parkovné.

Liberec má celkem 52 parkovacích ploch s 2231 parkovacími místy, z toho 873 tvoří místa pro rezidenty.
Tržby z městských parkovišť za rok 2014 činily 15,6 milionu korun, to je asi o desetinu méně než rok
předtím. Stání na placených parkovištích přijde v Liberci podle typu zóny od pěti do 30 korun za
hodinu. Průměrná obsazenost parkovišť dosahuje necelých 57 procent.
Parkovací systém doposud provozovaly Technické služby města Liberce. Těm ale na konci minulého roku
skončila smlouva. Od letoška se do provozu nového parkovacího systému zapojili hned čtyři
provozovatelé. Město Liberec zajišťuje správu parkovacího systému včetně koncepce a rozvoje,
Technické služby města Liberce se starají o údržbu a opravy, Městská policie Liberec na systém dohlíží a
Liberecká IS garantuje datovou podporu. Ze zisku mají profitovat všichni čtyři provozovatelé.

Karty, které lze pro platbu ve virtuálním platebním terminálu použít:
- EC/MC, VISA, CCS)
Výhody systému pro řidiče:
+ v Liberci půjde platit parkovné bezhotovostně (už žádné hledání mincí v peněžence)
+ snadná přístupnost pro každého pomocí rychlé on-line aplikace
+ možnost registrace až tří RZ v jednom zařízení
+ automaticky generovaný platební doklad v emailové schránce
Výhody systému pro magistrát:
+ jednoduché a hotové řešení bez velkých investic
+ levný provoz a bez nutnosti hradit provizi operátorům (jako tomu je u SMS platebních bran)
+ připravenost na platby za další městské služby (poplatky za odpady, psy, vstupné)

Manuál:
Pět kliknutí a hotovo
1. Zadám adresu platebního portálu do telefonu, tabletu nebo PC
www.parking.liberec.cz
2. Při prvním stupu si zaregistruji registrační značky a platební karty, příště se už jen přihlásím.
3. Vyberu registrační značku vozidla, se kterým parkuji, a platební kartu.
4. Potvrdím délku parkování a následně už platím.
5. Na email mi přijde potvrzení.

