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Poskytnutí informací

Městský úřad Kroměříž obdržel dne 10. 1. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou žádáte o poskytnutí těchto
informací:
1) zaslání projektové dokumentace pro realizaci zón parkovacích stání a dopravních
průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón.
2) sdělení, zda bylo provedeno vyhodnocení dopadu zavedení zón parkovacích stání na
dopravu v klidu. Pokud takové vyhodnocení bylo zhotoveno, žádám o jeho zaslání.
3) sdělení celkové částky vynaložené na instalaci parkovacích automatů a jejich počet (pokud
bylo instalováno ve více fázích, stačí poslední vlna)
Za časové období roku 2019 žádám o sdělení
1) celkové částky vynaložené na provoz parkovacích zón za rok 2020
2) celkové částky vybrané za parkovací karty od fyzických osob, které v oblasti mají trvalé
bydliště nebo mají jiný nárok na pakrovací kartu.
3) celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti podnikají
nebo mají jiný nárok na pakrovací kartu.
4) celkové částky vybrané za návštěvnické stání
Za časové období roku 2019 žádám o sdělení
1) počtu zaznamenaných neoprávněný parkování na vyhrazených parkovacích zónách
2) počtu zaznamenaných přestupků dle silničního zákona
Zaznamenáním přestupku rozumím, že přestupek byl policií nebo automatizovaným
technickým prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán úřadu k dalšímu
zpracování.

U těchto 2 kategorii přestupů žádám sdělení statisk, jak s nimi bylo dále nakládáno. Žádám o
sdělení
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1) počtu výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za
spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná
částka.
2) počtu příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za
spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná
částka. Kolik z těchto příkazů bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka.
3) V kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor.
4) V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku
5) V kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci
V přpadě, že by jste to byli u silničního zákona schopni rozlišit i na jednotlivé typy přestupků špatné parkování, překročení povolené rychlosti apod., budu rád. Pokud máte k dispozici údaj,
kolik z pokutovaných bylo cizinců, bude rád za sdělení (významně to zvyšuje náročnost
úkonů.)
Dále žádám o zaslání informace o
1) O počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupků
2) O celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto zaměstnanců)
vynaložených na agendu dopravních přestupků
3) O celkových ostatních nákladech na agendu dopravních přestupků (náklady za odeslání
výzev, informační systémy apod.)
Vzhledem k tomu, že vyřízení Vaší žádosti si vyžádalo vyhledávání a sběr informací ve více
úřadovnách, které jsou odděleny od úřadovny vyřizující žádost, prodloužil Městský úřad
Kroměříž podle § 14 odst. 7 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím lhůtu pro
vyřízení žádosti o 10 dní, tj. do 6. 2. 2020.

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušných odborů
sdělujeme následující:
K části:
1) zaslání projektové dokumentace pro realizaci zón parkovacích stání a dopravních
průzkumů provedených před zavedením parkovacích zón.
2) sdělení, zda bylo provedeno vyhodnocení dopadu zavedení zón parkovacích stání na
dopravu v klidu. Pokud takové vyhodnocení bylo zhotoveno, žádám o jeho zaslání.
3) sdělení celkové částky vynaložené na instalaci parkovacích automatů a jejich počet (pokud
bylo instalováno ve více fázích, stačí poslední vlna)
Odpověď:
1) Město Kroměříž nemá žádnou projektovou dokumentaci pro realizaci zón parkovacích stání
(nikdy nebyla vyhotovena). Před zavedením parkovacích zón nebyl provedený žádný dopravní
průzkum.
2)Město Kroměříž doposud neprovádělo žádné vyhodnocení dopadu zavedení zón
parkovacích stání na dopravu v klidu.
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3) Kroměřížské technické služby, s. r. o. (tj. obchodní společnost, jejímž jediným společníkem
je město Kroměříž) nyní provozují 29 parkovacích automatů, posledních 5 kusů bylo
instalováno v roce 2011 a jejich pořizovací cena byla celkem 727.650,-Kč.

K části:
Za časové období roku 2019 žádám o sdělení
1) celkové částky vynaložené na provoz parkovacích zón za rok 2020
2) celkové částky vybrané za parkovací karty od fyzických osob, které v oblasti mají trvalé
bydliště nebo mají jiný nárok na pakrovací kartu.
3) celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti podnikají
nebo mají jiný nárok na pakrovací kartu.
4) celkové částky vybrané za návštěvnické stání
Odpověď:
1) Na provoz parkovacích zón v roce 2020 nebyly vynaloženy žádné prostředky.
2) a 3) Za parkovací karty bylo v roce 2019 vybráno celkem 927.750,-Kč – neodlišují se
fyzické a právnické osoby.
4) Pojem návštěvnické stání nám není znám, ale z parkovacích automatů činily tržby v roce
2019 celkem 8.440.751,-Kč a tržby prostřednictvím SMS činily v roce 2019 celkem 601.419,Kč.

K části:
Za časové období roku 2019 žádám o sdělení
1) počtu zaznamenaných neoprávněný parkování na vyhrazených parkovacích zónách
2) počtu zaznamenaných přestupků dle silničního zákona
Zaznamenáním přestupku rozumím, že přestupek byl policií nebo automatizovaným
technickým prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán úřadu k dalšímu
zpracování.
U těchto 2 kategorii přestupů žádám sdělení statisk, jak s nimi bylo dále nakládáno. Žádám o
sdělení
1) počtu výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za
spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná
částka.
2) počtu příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za
spáchání tohoto přestupku. Kolik z těchto výzev bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná
částka. Kolik z těchto příkazů bylo uhrazeno a jaká byla celková vybraná částka.
3) V kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor.
4) V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku
5) V kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci
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Odpověď:
1) neoprávněné parkování na vyhrazených parkovacích zónách – 42 přestupků
- počet výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za
spáchání přestupků – 42 výzev
- uhrazeno bylo celkem – 28 výzev
- částka – 15.000,-Kč
- počet příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla – 14 příkazů
- kolik příkazů bylo uhrazeno – 5 ks a jaká byla celková částka – 10.400,-Kč
- v kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor – 2 případů
- v kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku – 2 případů
- v kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci – 2 případů
2) počet zaznamenaných přestupků dle silničního zákona - 753 přestupků
- počet výzev odeslaných provozovateli motorového vozidla k uhrazení určené částky za
spáchání přestupků – 106 výzev
- uhrazeno bylo celkem – 58 výzev
- částka – 31.800,-Kč
- počet příkazů odeslaných provozovateli motorového vozidla – 48 příkazů
- kolik příkazů bylo uhrazeno – 40 a jaká byla celková částka – 61.700,-Kč
- v kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor – 6 případů
- v kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku – 6 případů
- v kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci – 6 případů
K části:
Dále žádám o zaslání informace o
1) O počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupků
2) O celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto zaměstnanců)
vynaložených na agendu dopravních přestupků
3) O celkových ostatních nákladech na agendu dopravních přestupků (náklady za odeslání
výzev, informační systémy apod.)
Odpověď:
1) Zaměstnanci, kteří se zabývají agendou dopravních přestupků, jsou 4.
2) Celkový součet ročních hrubých platů 4 zaměstnanců zabývajících se agendou dopravních
přestupků je 1.235.754,-Kč.
3) Tyto náklady neevidujeme.

Mgr. Petra Svačinová
právník úřadu
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