
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací 
 

Dne 16. 11. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 

poskytnutí těchto informací: 

 

Žádám o poskytnutí informací ohledně parkovacího domu Havlíčkova.  

 

Přesněji požaduji informace o: celkových provozních výdajích, výdajích na energie, opravy a 

udržovací práce, marketing a mzdy, celkových provozních příjmech, příjmech za krátkodobé 

parkování a příjmech za dlouhodobé parkování, celkových příjmech za parkování a dalších 

příjmech, a to vždy od začátku fungování.  

 

Také Vás žádám o informace o průměrné obsazenosti, doby stání a počtu zaměstnanců. 

Spolu s provozními daty Vás žádám o informace o samotné investici parkovacích domů, a to 

ohledně roku výstavby, celkových nákladů, zdrojů financování, počtu NP a PP, parkovacích 

míst, parkovacích míst pro ZTP a ZTP/P a zda je v parkovacím domě možnost nabíjení 

elektromobilu.  

 

Celý přehledný seznam požadovaných informací je součástí příloh emailu.  

 

Tabulka 1 Informace o parkovacím domě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové investiční náklady stavby   

Rok výstavby parkovacího domu   

Zdroj financování investice   

Druh parkovacího domu   

Počet nadzemních podlaží   

Počet podzemních podlaží  

Počet parkovacích míst  

Počet míst pro osoby sprůkazem ZTP či ZTP/P  

Možnost nabíjení elektromobilů ANO/NE 
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Tabulka 2 Provozní výdaje v tis. Kč 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Celkové provozní výdaje             

Energie             

Opravy, udržovací práce             

Marketing             

Mzdové náklady             

 

Tabulka 3 Provozní příjmy v tis. Kč 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Celkové provozní příjmy             

Příjmy za krátkodobé 

parkování 

            

Příjmy za dlouhodobé 

parkování 

            

Celkové příjmy za parkování             

Další příjmy             

 

Tabulka 4 Obecné provozní informace 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Průměrná obsazenost za daný 

rok (%) 

            

Průměrná doba stání             

Počet zaměstnanců             

 

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného odboru investic 

sdělujeme následující:  

 

Tabulka 1 Informace o parkovacím domě 

 

Celkové investiční náklady stavby 96 milionů Kč 

Rok výstavby parkovacího domu 2020 - 2022 

Zdroj financování investice Evropský fond pro regionální 

rozvoj (85 %) + vlastní zdroje 

(10 %) + státní rozpočet (5 %) 

Druh parkovacího domu P + G a B + R 

Počet nadzemních podlaží 4 

Počet podzemních podlaží 0 

Počet parkovacích míst 137 (+ 35 míst pro jízdní kola) 

Počet míst pro osoby s průkazem ZTP či ZTP/P 6 ze 137 

Možnost nabíjení elektromobilů NE 



 

 

 
 
V části žádosti bylo z důvodu neexistence informace vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
 

 
 
 
Mgr. Petra Svačinová 
vedoucí odboru Útvar tajemníka 
 


