
Žádost o informace

Úřad městského obvodu Ostrava jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás 
tímto žádám o poskytnutí následujících 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 parkovací kartu.
3) celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti 

podnikají nebo mají jiný nárok na parkovací 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

Zaznamenáním přestupku rozumím, že přestupek byl policií nebo automatizovaným 
technickým prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán úřadu k dalšímu 
zpracování. Žádám sdělení statisk, jak s nimi bylo dále nakládáno.

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

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.)

Informace žádám poskytnout v elektronické formě (emailem nebo na datovou schránku). 
Žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány Za jejich 
poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem

V Praze dne 4.1 2020



iT-i Statutární město Ostrava 
Městský obvod Ostrava-Jih 
úřad městského obvodu

Vaše značka: 
ze dne: 
č.j:

Sp. zn.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

JIH/006179/20/ODK/Bál 
S-JIH/005731/20/ODK/2 
Ing. Petra Bálková 
+420 599 430 283 
+420 599 430 340 
petra.balkova@ovaiih.cz

Datum: 20.1.2020

Vyjádření k žádosti o informace

Vážený panej

odbor dopravy a komunálních služeb zdejšího úřadu obdržel k vyřízení Vaši žádost o informace podanou ve 
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž formulujete řadu dotazů 
týkajících se zón parkovacích stání a přestupků souvisejících s neoprávněným parkováním v těchto 
parkovacích zónách.

K Vaší žádosti konstatujeme, že městský obvod Ostrava-Jih nemá zaveden systém parkovacích zón a tedy 
nevydává parkovací karty pro fyzické ani právnické osoby. Z tohoto důvodu jsou veškeré dotazy týkající se 
systému zaváděni zón, nákladů a výnosů i souvisejících přestupků bezpředmětné

Doplňujeme, že v rámci území statutárního města Ostrava se systém parkovacích zón/karet uplatňuje pouze 
na území městských obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Vítkovice, Mariánské Hory 
a Hulváky a Svinov.

S pozdravem

PhDr Daniel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Na vědomí: odbor právní, zde
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