
Vyznačené parkovací zóny pro parkování sdílených kol a 

koloběžek v Olomouci na trase: Hlavní nádraží – U Svatého 

Mořice 

Jak již víte, jsou ve městě Olomouci vyznačeny zóny pro přehlednější 

parkování sdílených kol a koloběžek. 

Značení v podobě ohraničení prostoru bílou barvou – čárou s 

piktogramem má nově vymezit prostor pro správné parkování sdílených 

kol a koloběžek. Pro lidi s těžším zrakovým postižením jsou tyto čáry 

těžko k rozpoznání. Značení nevystupuje na povrch, takže jej nezachytí 

ani bílá hůl mapující prostor. 

Zmapovali jsme trasu od Hlavního vlakového nádraží v Olomouci směrem 

po Masarykově třídě až ke Svatému Mořici. 

Hned první takto vyznačená parkovací zóna je v blízkosti Hlavního 

nádraží u Pošty 2 na Jeremenkově ulici č. 19. Nachází se od jejího  

hlavního vchodu, pokud k němu stojíte čelem, po 6 metrech vpravo. 

Pokud se ke Svatému Mořici vydáte po Masarykově Třídě po pravé straně 

ulice, další vyznačená parkovací zóna se nachází na levé straně chodníku 

naproti obchodu s Tabákem (po pravé straně je souvislá řada domů. 

Jedním z nich je i obchod s Tabákem), vlevo od něj je pruh trávy, který 

končí a vede do silnice, není to však přechod! Tam je vyhrazená zóna, 

kde mohou parkovat sdílená kola a koloběžky. Když se budete držet 

domů, parkovací zónu ani nezaznamenáte. 

Další parkovací zóny již po této straně až ke Svatému Mořici nejsou 

vyznačeny. 

 

Pokud se rozhodnete jít po Masarykově třídě po levé straně ulice, čekají 

na Vás hned 3 vyznačené parkovací zóny. 

První je za budovou řeznictví, kde se přirozená vodící linie domu lomí 

doleva. Hned za tímto zlomem je vyznačená parkovací zóna. 

Další parkovací zóna se nachází na Žižkově náměstí cca 10 m před 

vstupem na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity na chodníku 

vlevo. 



A poslední parkovací zóna na cestě ke Svatému Mořici se nachází na 

Náměstí republiky mezi 2 chodníky směrem do centra při vstupu na 

parkoviště. 

 

 

 


