odbor ob!ansko - správních agend
odd"lení právních !inností a kontroly
JUDr. Milan Fritz
vy izuje
e-mail
milan.fritz@mesto-kromeriz.cz
datum
27.6.2012
telefon
573 321 190
!íslo jednací 01-C/037413/2012/IN-17/12 A,B,C
Vy ízení žádosti o informace dle zák.!. 106/1999 Sb.
Na Vaši žádost o poskytnutí informací ze dne 14.6.2012, týkající se užívání parkovišt u
budovy Komer!ní banky v Krom "íži Vám na základ podklad# t"í kompetentních odbor# M stského
ú"adu Krom "íž sd lujeme následující:
Co se tý!e právního titulu k užívání uvedeného parkovišt , podle zjišt ných informací
parkovišt u Komer!ní banky bylo budováno v rámci prací na budov banky se souhlasem vlastníka
pozemku, tj. m sta Krom "íže, jak Vám již bylo odpov zeno vedoucím majetkoprávního odd lení Ing.
Alešem Opravilem písemn dne 23.4.2012. Dlouhodob z minulé doby je parkovišt ozna!eno jako
parkovišt pro klienty KB s omezením doby stání. Listinné doklady k úprav vztah# k tomuto parkovišti
odbor služeb nemá k dispozici. V sou!asné dob je platné stanovení dopravního zna!ení, které
up"es$uje zn ní dodatkové tabulky E13 tak, aby bylo umožn no parkovat voln všem ostatním
ú!astník#m silni!ního provozu mimo vymezenou dobu. K tomu odbor ob!ansko – správních agend,
odd lení dopravy a silni!ního hospodá"ství, jako p"íslušný silni!ní správní ú"ad, ve v cech stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. a III. t"ídy a místních komunikacích,
stanovil dne 8.2.2012 pod spis.zn. MeuKM/008080/2012 dopravní zna!ení na Komenského nám stí u
!.p. 2784, týkající se dopln ní textu na dodatkové tabulce, z d#vodu vymezení parkovací doby. Žádost
a souhlas k úprav textu na dodatkové tabulce podalo m sto Krom "íž, odbor služeb pod !.j.
MeUKM/007674/2012 s písemným vyjád"ením Policie %R, dopravního inspektorátu Krom "íž pod !.j.
KRPZ-13338-1/%J-2012-150806. Poskytnuté dokumenty k této v ci Vám v p"íloze zasíláme.
Ohledn nájmu !i povolení užívat uvedené parkovišt bylo odborem rozvoje m sta, odd lením
majetkoprávním sd leno, že neevidují žádnou nájemní !i jinou smlouvu, která by povolovala užívání
parkovišt Komer!ní bankou, a.s., na jejíž náklady a se souhlasem m sta Krom "íže bylo parkovišt p"i
realizaci stavby výše uvedené banky vybudováno.
Jiné informace k dané problematice nejsou k dispozici.
S pozdravem

JUDr. Irena Gráfová
vedoucí odd"lení
právních !inností a kontroly
P"íloha: žádost, stanovení místní úpravy provozu, grafická p"íloha – 4 lisy

