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European cities in action

V souãasné dobû v Evropû probíhá
diskuse o decentralizaci systému ﬁízení
mûst a s tím související reformy se uÏ
také uvádûjí do praxe. Vynoﬁila se tak
otázka na jak˘ch vládních úrovních se
mají jednotlivé funkce a ãinnosti odehrávat. V rámci projektu Interact je
tento problém nazírán z hlediska subsidiarity. Nûkterá evropská mûsta uÏ
mají praktické zku‰enosti s decentralizací jednotliv˘ch funkcí na nejniÏ‰í
místní úrovni a souãasnû také zavádûjí
princip úãasti obãanÛ na ﬁízení místních záleÏitostí. Cílem tûchto aktivit je
reagovat co nejlep‰ím zpÛsobem na
potﬁeby obãanÛ. Na druhé stranû je
tu ale otázka rovnováhy sil a to mûst‰tí zastupitelé také musí mít na pamûti. Mimo delegování funkcí na rÛzné
úrovnû je tu i otázka ﬁízení a koordinace, aby ve‰keré aktivity na místní
úrovni byly sladûny s celkov˘m rozvojem mûsta. Pﬁípadová studie regulace
dopravy v Budape‰ti jasnû ukazuje
problémy, které mohou nastat pﬁi
zavádûní strategií v prostﬁedí decentralizované mûstské správy. Ukazuje se
tak, Ïe systém politického ﬁízení a spolupráce má urãité nedostatky. Pravdûpodobnû nejlep‰ím zpÛsobem, jak
takové problémy pﬁekonat, je vytvoﬁit
spolupráci a partnerství jednotliv˘ch
zájmov˘ch skupin zainteresovan˘ch
na tûchto projektech.
Benoit Quignon
v˘konn˘ ﬁeditel Greater Lyon

Budapešť
Budapešť je
dynamické město
Ekonomick˘ v˘znam Budape‰ti je je‰tû
dÛleÏitûj‰í neÏ jeho funkce hlavního
demografického centra zemû. Je typick˘m hlavním mûstem, ve kterém se soustﬁedí finanãní, kulturní, obchodní,
administrativní a vzdûlávací instituce. Ve
srovnání s ostatními maìarsk˘mi mûsty
se Budape‰È vyznaãuje velkou produktivitou. ¤eka Dunaj dûlí mûsto na dvû
ãásti, na kopcovitou Budu a rovinatou
Pe‰È. V Budû bydlí pﬁeváÏnû obãané se
stﬁedními a vy‰‰ími pﬁíjmy. Na bﬁehu
patﬁícímu Pe‰ti pﬁiléhá k Dunaji historické jádro mûsta, ve kterém sídlí mnoÏství
vládních, finanãních a vzdûlávacích
organizací. Jsou zde v‰ak také obchody
a obytné ãtvrtû. Centrum mûsta obepíná okruh vystavûn˘ v 19. století, kter˘
plní zejména obytnou funkci, ale je zde
také síÈ místních obchÛdkÛ a rovnûÏ zde
sídlí rÛzné úﬁady a vzdûlávací ústavy.

Historické jádro obklopují prÛmyslové
zóny a Ïelezniãní tratû. I v tûchto zónách
se nachází obytné domy. Vnûj‰í oblast je
pak tvoﬁena pﬁedmûstími s pﬁeváÏnû
prefabrikovan˘mi obytn˘mi domy. Jiné
pﬁedmûstské ãásti mají vût‰í podíl zelenû, protoÏe sestávají z rodinn˘ch domkÛ
se zahradami. Nûkterá z tûchto pﬁedmûstí byla pÛvodnû samostatn˘mi osadami, které byly pﬁiãlenûny k Budape‰ti
aÏ v roce 1950. Stále si ale zachovávají
svá pÛvodní urbanistická centra a sociální soudrÏnost sv˘ch obyvatel.

Mobilita
Hlavní souãástí systému veﬁejné dopravy
je metro s jeho tﬁemi podzemními linkami. Na metro navazuje fungující síÈ
tramvajov˘ch a autobusov˘ch linek.
Obãané stále ménû vyuÏívají veﬁejnou
dopravu a preferují cesty osobními automobily. A tak i Budape‰È se v posledních
deseti letech pot˘ká s typick˘m problémech velk˘ch mûst jako jsou ulice pﬁeplnûné automobily a dopravní zácpy.

Základní údaje o Budapešti
V Budape‰ti Ïije 1 740 000 obyvatel (údaj z roku 2000). Je hlavním mûstem Maìarska, které má
10 milionÛ obyvatel. Populace
vlastní Budape‰ti klesá, zatímco
poãet obyvatel celé mûstské aglomerace vzrostl díky sluãování
s pÛvodnû samostatn˘mi obcemi
na 2 418 000 obyvatel.
Je zde 768 800 pracovních míst.
4,2 % obyvatel je nezamûstnan˘ch.

Hrub˘ domácí produkt Budape‰ti je 10 370 Euro na jednoho
obyvatele, coÏ odpovídá 201 %
národního prÛmûru. Hrub˘ domácí produkt regionu centrálního
Maìarska je 7 990 Euro, coÏ je
75,6 % prÛmûru v zemích Evropské patnáctky v roce 2000.
Dal‰í informace mÛÏete najít na
www.budapestinfo.hu
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Inter
Projekt:
Strategie rozvoje dopravy
a parkovacích ploch
Úkoly

Do projektu Interact se Budape‰È
zapojila svou první pﬁípadovou studií, která kriticky analyzuje stav
dopravy a parkovacích míst v centru
mûsta. Koncepce strategie rozvoje
parkovi‰È mûsta byla schválena na
schÛzi mûstsk˘ch zastupitelÛ v roce
1993. Celková strategie se t˘ká hlavních oblastí mûstské ekonomiky
a doprava a parkování je právû jednou z nich. Zastupitelé mûsta mají
za úkol pro rok 2003 zlep‰it Koncepci strategického rozvoje Budape‰ti.
Hlavní úkolem Konceptu v roce
1993 bylo stanovit principy jednotného systému regulace parkovacích
ploch v Budape‰ti jako klíãov˘ prvek
ke zlep‰ení dopravy ve mûstû. Díky
zavedení regulaãních opatﬁení, zlep‰ení sluÏeb veﬁejné dopravy a zv˘‰ení poãtu placen˘ch parkovi‰È se sníÏil poãet parkujících aut v centru

Dopravní situace v Budapešti

Na zaãátku devadesát˘ch let 20. století se dopravní situace ve vnitﬁním

mûstû v˘raznû zhor‰ovala. Prudce vzrÛstající motorizace nebyla následo-

vána zlep‰ením systému dopravy. A tak se stalo, Ïe 40% plochy ulic

v centru mûsta bylo zabráno parkujícím auty. 30% z celkového poãtu aut
pohybujících se po ulicích centra bylo v pohybu vlastnû jen proto, Ïe
marnû hledalo místo k zaparkování. Tento jev samozﬁejmû také zv˘‰il
míru zneãistûní Ïivotního prostﬁedí v centru. To dokládá, Ïe parkování na
ulicích bylo jedním z hlavních pﬁíãin dopravních problémÛ ve vnitﬁním
mûstû.

mûsta. Tím se také sníÏilo zneãistûní
Ïivotního prostﬁedí ve vnitﬁním
mûstû a to je také velmi v˘znamné.
Hlavním zpÛsobem jak dosáhnout
zlep‰ení dopravní situace, bylo zavedení poplatkÛ za parkování a to pro
v‰echny ﬁidiãe a to i vãetnû tûch kteﬁí
bydlí v centru. Vybrané poplatky jsou

pouÏity na rozvoj parkovacího systému a veﬁejné dopravy. Podle tohoto
konceptu by mûl b˘t vytvoﬁen jednotn˘ systém parkování ve 23 mûstsk˘ch obvodech. Magistrát by pak
mûl identifikovat hlavní potﬁeby
a zaloÏit jednu organizaci, která by
ﬁídila parkovací systém. DÛleÏité je
také spravedlivé pﬁerozdûlení vybran˘ch poplatkÛ.

Hlavní partneři zapojení do
plánování a rozhodování procesů a začlenění
a) Městské úřady
Magistrát mûsta Budape‰È: hlavní organizace v tomto programu. Na projektu spolupracovalo nûkolik odborÛ
magistrátu, které mají ve své pÛsobnosti problematiku dopravy a parkování
Úﬁady mûstsk˘ch ãástí

b) Organizace zabývající se parkovacím systémem
Budape‰Èská organizace zab˘vající se parkováním na ulicích (FKPT), 1994
Budape‰Èská organizace samosprávy zab˘vající se parkováním na ulicích (BÖPT), 1998
Asociace samosprávy hlavního mûsta zab˘vající se parkováním na ulicích (FÖPT), 2000

c) Partneři z finančního sektoru:
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
Nûkteré z asociací zab˘vajících se parkováním

d) Občanské sdružení:
- SdruÏení pro ãisté ovzdu‰í (CAAG)
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Názor

Uvádění projektu do praxe

Názory zde vyjádﬁené byly získány od nûkter˘ch klíãov˘ch aktérÛ programu:

„ Základní filosofií bylo vybrat parkovací poplatky, aby bylo moÏné financovat veﬁejná parkovi‰tû. Poplatky se
vybírají proto, Ïe veﬁejná místa vlastnû primárnû nejsou urãena jako parkovi‰tû. Z tûchto pﬁíjmÛ pak mohou b˘t
financovány právû projekty na rozvoj parkovacích míst. Nev˘hodou je, Ïe systém zﬁizování a ﬁízení parkovacích
míst nemá Ïádnou návaznost s územním plánováním a v˘stavbou ve mûstû.“
„Mezi úãastníky projektu panovala nedÛvûra. Mnoho úﬁadÛ mûstsk˘ch ãástí by radûji spolupracovalo jen s organizacemi stejného typu jako jsou ony samy. Na druhou stanu nedorozumûní vznikala hlavnû v otázkách finanãního zabezpeãení projektu.“
„V pﬁípadû vzniku projektu parkovi‰È je nejefektivnûj‰ím zpÛsobem pﬁístup, Ïe buì budete diskutovat o zﬁízení
parkovi‰È a nebo to udûláte bez jak˘chkoli kompromisÛ. Budape‰Èsk˘ zpÛsob je tak nûkde mezi tûmito dvûma
moÏnostmi.“

Bûhem uvádûní projektu do praxe
mûlo mûsto Budape‰È tûÏkou situaci,
protoÏe hlavní partneﬁi projektu mûli
a nebo stále je‰tû mají velmi rozdílné
zájmy. Devût let po té, co byla koncepce schválena, jsou její zásady
naplnûny jen zãásti.
Plocha placen˘ch parkovi‰È se roz‰íﬁila a v souãasné dobû skoro v‰echna
místa k parkování ve vnitﬁním mûstû
jsou placená. Majitelé aut, kteﬁí
v tûchto ãástech mûsta bydlí jsou
ov‰em od poplatkÛ zcela osvobozeni. Dal‰ím problémem je v˘bûr
pokut za ‰patné parkování.
Parkovací systém stále není integrován do dopravní strategie:
Parkování je stále povaÏováno za
slab˘ ãlánek v porovnání s ostatními
aspekty strategie mûstské dopravy.
Parkovací strategie místních ãástí
a magistrátu jsou jen zﬁídka koordinovány.
Nedostateãná vnitﬁní koordinace
existuje mezi rÛzn˘mi aspekty problému parkování (na ulici, mimo
ulice, placená parkovi‰tû).
Dosud neexistuje zastﬁe‰ující organizace, která by se zab˘vala problematikou parkování. Místo toho
v jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástech
existují rÛzné organizace. Jejich

v˘bûr je ãasto ovlivnûn více politickou motivací neÏ odborn˘mi zájmy.
Navzdory základnímu principu celé
koncepce, Ïe pﬁíjem z parkovi‰È by
mûl b˘t pouÏit na zlep‰ení dopravy a
parkování, dvû nebo tﬁi organizace
zab˘vající se parkováním fungují na
komerãní bázi.

Využitelnost
výsledků projektu
Historie zavedení koncepce parkovacích ploch v Budape‰ti z roku 1993
ukazuje velké tûÏkosti pﬁi zavádûní
koncepãního my‰lení do systému
místní správy, která se vyznaãuje
roztﬁí‰tûností, decentralizací a privatizací. V projektu jsme také zaznamenali nûkterá zlep‰ení. Je to napﬁíklad zaloÏení realizaãní skupiny
v rámci horizontální struktury mûstsk˘ch ãástí a fakt, Ïe místní úﬁady
zformovaly asociace, které spravují
placená parkovi‰tû.
Domníváme se, Ïe z v˘sledkÛ této
pﬁípadové studie vypl˘vá, Ïe poznatky je moÏné pouÏít také v pﬁípadû
západních evropsk˘ch metropolí a
to speciálnû tam, kde probíhá intensivní diskuse o moÏn˘ch v˘hodách a
nev˘hodách vnitﬁní decentralizace.

Financování

Financování

Výsledky

Zﬁízení jednotného parkovacího systému, kter˘ je souãástí celkové dopravní
strategie a rozvoje mûsta potﬁebuje
velké investice. Na zaãátku projektu
v roce 1994 pﬁispûla formou úvûru
Evropská banka pro obnovu a rozvoj
ãástkou 2,4 milionu dolarÛ. Potﬁebné
finanãní zaji‰tûní pro dal‰í rozvoj parkování jako jsou napﬁíklad podzemní
nebo patrové garáÏe mûlo b˘t získáno
z pﬁíjmÛ za parkovací poplatky a kompenzace za pouÏívání místních parkovi‰È. Tyto pﬁíjmy skuteãnû existují
ov‰em jejich pﬁerozdûlení se nedaﬁí.
Dvû pozdûji vzniklé asociace spravující
parkovi‰tû mají komerãní charakter.
Mohou pouÏívat investice na v˘stavbu.
Na druhou stranu tento systém neumoÏÀuje jasné sledování toho jak a kde
byly vyuÏity finanãní prostﬁedky získané
v˘bûrem parkovacích poplatkÛ.
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Administrativní struktura v Budapešti
Budape‰È je jedin˘m maìarsk˘m
mûstem, kde je administrativa
organizována dvûma rÛzn˘mi zpÛsoby. Jsou tu jednak volená mûstská zastupitelstva a úﬁady místních
ãástí. Tato struktura existuje uÏ od
roku 1950 ale skuteãná dvojkolejnost systému byla zavedena aÏ
v roce 1990 Zákonem o místních
úﬁadech. Magistrát mûsta Budape‰ti a 23 úﬁadÛ mûstsk˘ch ãástí
mají statut místních úﬁadÛ se stejn˘mi pravomocemi. Mají své volené zastupitele, kteﬁí se scházejí na
schÛzích a své starosty. Od roku

Rozhovor

1994 je starosta Budape‰ti volen
pﬁímo v‰emi obyvateli mûsta
zatímco 67 ãlenÛ mûstského zastupitelstva je ãásteãnû delegováno
mûstsk˘mi ãástmi a ãásteãnû jejich
mandát pochází od kandidátních
listin politick˘ch stran. Mûstské
ãásti volí své starosty a ãleny rady.
V roce 1990 byly dÛleÏité pravomoci pﬁeneseny na niÏ‰í lokální
úroveÀ. T˘kalo se to místních záleÏitostí jako je územní plánování,
stavební povolení, niÏ‰í stupnû
vzdûlávacího systému a sociální
sluÏby. Magistrát se pak stal vlastníkem sloÏek veﬁejné infrastruktury,
zodpovídá za dopravu a má nûkteré kompetence v oblasti zdravotní

Rozhovor

Rozhovor s Gáborem Demszkym starostou Budape‰ti

Jaké jsou nejvût‰í úkoly pﬁi ﬁe‰ení dopravy v Budape‰ti?
Dopravní politika je klíãov˘m faktorem rozvoje Budape‰ti. Dopravní politika musí
b˘t ﬁe‰ena na tﬁech úrovních. Za prvé, Maìarsko vÏdy bylo spojnicí mezi západní a jihov˘chodní Evropou. Kvalita dálkov˘ch tras hraje tedy klíãovou roli pro
plnûní této spojovací funkce. Z toho plyne, Ïe napojení se na Transevropskou
dopravní síÈ a její dal‰í rozvoj je pro nás nezbytností. Za druhé, Budape‰È zaujímá
v rámci celého Maìarska centrální pozici. Potﬁebujeme dobré spojení mezi hlavním mûstem a okolními oblastmi, aby tak mohl pokraãovat nejen rozvoje metropole ale souãasnû aby profitovaly i okolní oblasti. Na‰ím úkolem je vybudovat
regionální a lokální dopravní sítû. A pak za tﬁetí, pro obyvatele Budape‰ti je nejdÛleÏitûj‰í otázkou místní doprava. Problémy zpÛsobované nárÛstem poãtu osobních aut je moÏné ﬁe‰it pouze upﬁednostnûním a podporou systému veﬁejné hromadné dopravy a rozvojem strategie vyuÏívání parkovi‰È v mûstsk˘ch oblastech.
Jak hodnotíte v˘sledky pﬁípadové studie vypracované v rámci projektu
Interact?
Tato pﬁípadová studie se zab˘vá právû tou tﬁetí rovinou problému, i kdyÏ samozﬁejmû nezapomíná ani na souvislostmi s ostatními dvûmi rovinami. V˘znamem
této studie je také v tom, Ïe ukazuje, co uÏ bylo dosaÏeno a jaké problémy jsou
je‰tû pﬁed námi v procesu strategického rozvoje mûsta Budape‰ti. Vedoucí pﬁedstavitelé mûsta musí brát velmi váÏnû detailní zhodnocení dosaÏen˘ch v˘sledkÛ,
doporuãení a problémy, na které studie upozorÀuje. V souãasné dobû je to
obzvlá‰tû dÛleÏité, protoÏe potﬁebujeme co nejdﬁíve realizovat Koncept strategického rozvoje Budape‰ti.
Tým projektu Interact Budapešť:
Ivan Tosics tosics@mri.hu
Gizella Mátyási matyasig@budapest.hu
Viktória Hegedüs hegedusv@budapest.hu
Balázs Pásti pastibali@index.hu

péãe a vzdûlávání. Zodpovídá také
za úkoly t˘kající se území celého
hlavního mûsta jako je napﬁíklad
koncepce celkového rozvoje mûsta.
Magistrát a úﬁady místních ãástí
jsou ekonomicky nezávislé, mají
vlastní majetek a tvoﬁí si své vlastní
rozpoãty. Magistrát plní zprostﬁedkovatelskou funkci mezi centrální
vládou a mûstsk˘mi ãástmi. To se
dûje v pﬁípadû komplikovan˘ch
jednání o rozdûlování finanãních
prostﬁedkÛ, které se konají kaÏd˘m
rokem. Aby dohoda o rozpoãtu
mohla vejít v platnost, musí s ní
souhlasit vût‰ina mûstsk˘ch ãástí.
Ve struãnosti ﬁeãeno, nová administrativní struktura zavedená od
roku 1990 poskytuje v˘hody mûstsk˘m ãástem. NejniÏ‰í struktura
v mûstské hierarchii má tedy více
pravomocí neÏ stﬁední ãlánky,
magistrát má zachované jen nûkteré pravomoci, na úrovni okresu je
jich ponecháno je‰tû ménû. To
zpÛsobuje, Ïe koordinace mezi
místními mûstsk˘mi ãástmi je velmi
komplikovaná a spoleãn˘ postup
pﬁi ﬁe‰ení rÛzn˘ch projektÛ Budape‰ti a okolních mûst se stal zcela
nemoÏn˘m.

Kontakt:
Grand Lyon
20 rue du Lac
F - 69003 Lyon

Direction
de le prospective
et de la stratégie
d’agglomération
Patrick Lusson :
33 (0)4 78 63 46 65
Corinne Hooge / Christophe Pons
33 (0)4 78 63 42 46
e-mail : chooge@grandlyon.org

www.interact-network.org
[ Interact] is a thematic network
of Key Action 4 "City of Tomorrow and Cultural
Heritage" from the programme "Energy, Environment and Sustainable Development" within
the Fifth Framework Programme of the European Union.

