POZOR na novou značku v Ivanovicích na
ul. Mlýnská vedle budovy mateřské školy

Česká dopravní značka IP 13e Parkoviště K + R, zavedená od 14. září 2010
K+R (z anglického Kiss and Ride, česky Polib a jeď[1]) je forma kombinované přepravy s
návazností individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Umožňuje se
zřizováním míst pro krátké zastavení nebo vyčkávání osobních vozidel v blízkosti nádraží,
stanic metra a jiných terminálů a zastávek veřejné dopravy, v blízkosti kulturních a
sportovních středisek, případně u škol.[2] Je určena pro sdílenou automobilovou dopravu
(spolujízdu), kdy řidič přepravuje automobilem k místu veřejné dopravy ještě další osobu
nebo osoby, tam jim umožní přestup na veřejnou dopravu a následně pokračuje vozidlem do
cíle své cesty. Obdobně lze tato místa použít i v opačném směru.
Zřizování míst pro K+R je důležitým nástrojem podpory veřejné hromadné dopravy a
integrovaných dopravních systémů a efektivního využívání individuální automobilové
dopravy.
V České republice byla speciální dopravní značka pro takové místo poprvé zavedena
novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010. [3] Vyhláška stanoví, že
tato značka označuje „parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení
osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob“; zastavit znamená uvést
vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení
přepravovaných osob. Před zavedením této značky bylo možné je označovat například jako
parkoviště s omezenou dobou stání do 5 minut nebo značkou zákazu zastavení s dodatkovou
tabulkou, která popíše výjimky. Umístění dopravní značky je upraveno zákonem č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o
silničním provozu), v platném znění.[5] Konkrétně jej upravuje § 63 odstavec 1 písmene e)
zákona o silničním provozu, který jej definuje jako svislou dopravní značku sloužící k
orientaci.[6] Dalším podrobnějším právním předpisem upravujícím umístění této dopravní
značky je vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, v platném znění, [7] kde je v Příloze č. 5 uvedeno jak vyobrazení samotné
značky, tak její název, význam a využití. Značka je evidována pod číslem IP 13e, nese název
Parkoviště K+R a označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a
nastoupení osob.[8]
Pozn. : informace čerpány z ,,wikipedie.cz“

