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110476/2019
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Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM
/02.05.2019

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 19. dubna 2019 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o sdělení informací:
1) Jak se rozděluje vybraná pokuta, tedy kam a jak se rozdělují finance z vybrané pokuty?
2) Proč není od pokutovaného provozovatele motorového vozidla požadováno nejdříve vysvětlení za
přestupek?
3) Proč je obeslán dopisem o zaplacení určené částky?
4) Proč je uvedený dopis bez podpisu pověřeného pracovníka úřadu?
5) Jaké jsou náklady na odeslání jednoho dopisu externí rozesílací službou, která rozesílá výzvy
k uhrazení určené částky a kdo kompletuje tyto dopisy k odeslání?
6) Jaké jsou finanční příjmy městské části z pokut za neoprávněné parkování v zónách placeného
stání?
7) Jaké jsou finanční výdaje městské části za zóny placeného stání?
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme
ad1) Vybraná pokuta se účelově nerozděluje, částky jdou do celkových příjmů městské části.
ad2) Pravidla parkování v zónách placeného stání stanovuje Magistrát hl. m. Prahy. Způsob
prokazování oprávnění parkování v zónách placeného stání doznal výrazných změn. Z předešlého
způsobu, ve formě parkovací karty umístěné za čelním sklem motorového vozidla a opatřené
registrační značkou, se přešlo na tzv. elektronické či virtuální oprávnění. Tzn., že registrační značka
příslušného vozidla je na úřadě zanesena do systému „Parkovací oprávnění“. Kontrola oprávněnosti
parkování v zónách placeného stání probíhá zejména prostřednictvím speciálního vozidla
s využitím technických prostředků. Celý tento systém kontroly je automatizovaný a založený na
uzavřeném systému sběru dat.
Jako prvotní úkon oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání, odboru
dopravy, Úřadu MČ Praha 7 (po zaevidování a založení spisu) je postup spojený s vygenerováním
tzv. „Výzvy k uhrazení určené částky provozovateli motorového vozidla“ (dále také jako „Výzva“) a
jedná se o tzv. před procesní úkon. Forma tohoto správního postupu je nastavena s odkazem na
základní zásady správního řízení, ze kterých vyplývá pro správní orgán povinnost postupovat tak,
aby byl zjištěn stav věci, o němž není důvodných pochybností, a to v rozsahu, který je nezbytný pro
rozhodnutí ve věci. Dále je správní orgán povinen postupovat hospodárně, efektivně a bez
zbytečných průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a aby dotčené osoby byly co
nejméně zatěžovány. Z tohoto důvodu je v rámci řízení o podezření ze spáchání přestupků
neoprávněného parkování v zónách placeného stání nastaven systém prvotního generování a
obeslání výše uvedené výzvy provozovateli předmětného motorového vozidla.
ad3) Pro zrychlení řízení a zejména proto, aby se provozovatel motorového vozidla nemusel
dostavovat osobně k řešení přestupku na oddělení zóny placeného stání a přestupků ze zóny
placeného stání, odboru dopravy, Úřadu MČ Praha 7, je obeslán „Výzvou“. Provozovatel
motorového vozidla tak není časově zatížen a řízení je efektivnější. V obsahu „Výzvy“ je
provozovatel detailně obeznámen se všemi skutečnostmi rozhodnými pro vyřízení, a pokud by
s tímto postupem nesouhlasil, je ve „Výzvě“ popsáno, jak dále postupovat.
ad4) Nejedná se o dopis, ale o „Výzvu k uhrazení určené částky provozovateli motorového vozidla“.
Tato „Výzva“ je automaticky založena v programu zpracovatelem, který je zároveň i oprávněnou
úřední osobou (přílohou spisového materiálu každého přestupku je i „Záznam o určení oprávněné
úřední osoby“ dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů). Poté je „Výzva“ zpracovatelem vygenerována a odesílána, což znamená, že
veškerá činnost je digitálně upravena. V objemu dat příslušné agendy, kterým oddělení zóny
placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání, odboru dopravy, Úřadu MČ Praha 7
disponuje, by bylo zcela nemožné každou „Výzvu“ parafovat. Není to ani technicky možné,
vzhledem k výše popsanému automatickému generování.
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ad5) Průměrné náklady na odeslání jednoho dopisu („Výzvy“) jsou ve výši 60 Kč. Kompletní
službu (tedy i kompletaci „Výzvy“) zajišťuje Česká pošta na základě smlouvy o poskytnutí služeb
Hybridní pošty.
ad6) Rok 2018
Rok 2019 do 4/2019

příjmy 6 953 306 Kč.
příjmy 5 928 932 Kč.

ad7) Finanční výdaje městské části za zóny placeného stání jsou ve výši:
Rok 2018
výdaje 7 620 288,96 Kč.
Rok 2019 do 4/2019
výdaje 4 867 551,56 Kč.
V uvedených částkách jsou započítány výdaje na výdejnu parkovacích oprávnění, čerpání
mezd, materiální výdaje, režie a služby na úklid veřejného prostranství.

Informace byly poskytnuty na základě podkladů předložených věcně příslušnými odbory Úřadu MČ
Praha 7.
Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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