Praha a Brno žádají poslance o možnost stanovit pravidla pro
provozování sdílených kol a koloběžek
Praha a Brno usilují o posílení pravomocí obcí v případě sdílené elektromobility. V květnu čeká třetí čtení novelu zákona o silničním
provozu, která obsahuje pozměňovací návrh pražského poslance Jana Čižinského posilující vedle role obcí i odpovědnost společností.
K návrhu minulý týden ve čtvrtek vydali negativní stanovisko členové Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Praha a Brno
vyzvaly poslance, aby zohlednili specifickou situaci velkých měst, kterým dnes zastaralý zákon svazuje ruce. Problémy jsou v obou
městech se sdílenými koloběžkami Lime, s jejichž příchodem výrazně vzrostl počet kolizí s chodci.

„Sdílená ekonomika přišla už před několika lety a velká města stále dojíždí na zastaralé
zákony. Proto je jejich změna nutná. Dnes se jako město spoléháme jen na odpovědnost
provozovatele a jeho ochotu se domluvit. V případě společností Rekola, Freebike nebo
NextBike se to daří, bohužel provozovatel koloběžek Lime dohody s městem porušuje a
z toho důvodu Praha také loni s touto společností vypověděla memorandum.
Elektrokoloběžky se stále povalují po chodnících a jezdí i tam, kde přímo ohrožují chodce. Za
město požadujeme jasné podmínky, zákon nám ale nedává možnost je vymáhat. To se musí
změnit,“ popsal náměstek pražského primátora pro dopravu Adam Scheinherr.
Zastaralá legislativa v době svého vzniku nemohla počítat s rozvojem bikesharingu,
poskytovatel služby tak dnes není nijak odpovědný za své uživatele. Těm tak hrozí postih
pouze v případě, kdy jsou chyceni přímo při přestupku. Novela by posílila odpovědnost
společností a také roli obcí, které by získaly možnost bikesharing na svém území účinně regulovat. „Takovou úpravu podporuje také
primátorka Brna nebo pražské městské části, které jsem oslovil. Chceme sdílenou elektromobilitu podporovat, ale zároveň chránit
chodce a veřejný prostor,“ doplnil Adam Scheinherr. Upozornil, že podle statistik Městské policie Praha narostl počet přestupků
jízdních kol a koloběžek mezi roky 2018 a 2019 ze 700 na více než 6 tisíc případů.
Elektrokoloběžky Lime dnes využívají především turisté, Praha by je naopak ráda podpořila jako službu pro běžné Pražany. Po
provozovateli Lime požaduje vypnutí motoru a zákaz odkládání koloběžek v pěších zónách, zrušení alarmu špatně zaparkovaných
koloběžek a systém odvozu těchto koloběžek, pojištění odpovědnosti za škodu pro všechny uživatele a potvrzení o splnění technických
podmínek daných zákonem.
„ V Brně jsou sdílená kola i koloběžky velmi populární, zvláště v centru města je hojně využívají studenti i lidé, kteří zde pracují a
potřebují se rychle přesouvat. Snažíme se hledat cesty, jak posilovat mobiliář v podobě co největšího počtu dostupných stojanů,
průběžně také informujeme veřejnost a pokoušíme se vysvětlovat, jaké odkládání těchto dopravních prostředků je bezpečné pro
chodce, zvláště pro ty s nějakým handicapem. Současně je třeba přiznat, že stížnosti na nevhodně odložená kola a koloběžky
evidujeme, takže preciznější úpravu právního rámce pro provoz těchto moderních sdílených služeb bychom uvítali,“ řekla primátorka
města Brna Markéta Vaňková.
Pozměňovací návrh novely zákona o silničním provozu zavádí pojmy obecní mobilita a vozidla obecní mobility pro odlišení od
motorových vozidel, jejichž provoz je už dostatečně regulován. K poskytování služby by bylo nově nutné kladné stanovisko obce, která
by stanovovala pravidla provozu sdílených kol a koloběžek na svém území. Nesprávně zaparkované nebo rozbité vozidlo by mohla
nechat obec na náklady provozovatele odtáhnout. Návrh obsahuje i kontrolní mechanismy a sankce.
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