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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
dne 10. ledna 2020 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
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 žádáte o sdělení:
4) Celkové částky vynaložené na provoz parkovacích zón za rok 2020.
5) Celkové částky vybrané za parkovací karty od fyzických osob, které v oblasti mají trvalé
bydliště nebo mají jiný nárok na parkovací kartu.
6) Celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti podnikají
nebo mají jiný nárok na parkovací kartu.
7) Celkové částky vybrané za návštěvnické stání.
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Za časové období roku 2019 žádáte o sdělení:
8) Počtu zaznamenaných neoprávněných parkování na vyhrazených parkovacích zónách.
Žádáte o sdělení statistik v souvislosti se zaznamenáním přestupku, který byl policií nebo
automatizovaných technickým prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán k našemu úřadu
k dalšímu zpracování:
9) 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.
10) 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.
11) V kolika případech byl podán vůči tomuto úkonu odpor.
12) V kolika případech bylo vydáno rozhodnutí o přestupku.
13) V kolika případech toto rozhodnutí nabylo právní moci.
Dále žádáte o zaslání informace o:
14) Počtu zaměstnanců úřadu zabývajících se agendou dopravních přestupku.
15) Celkových personálních nákladech (součtu ročních hrubých mezd těchto zaměstnanců)
vynaložených na agendu dopravních přestupku.
16) Celkové ostatní náklady na agendu dopravních přestupků (náklady za odeslání výzev,
informační systémy apod.)
Informace požadujete zaslat v elektronické formě (e-mailem nebo datovou schránkou).
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v tomto
rozsahu:
Ad1) Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 7 disponuje jak digitální, tak i papírovou verzí projektové
dokumentace pro realizaci zón placeného stání. Vzhledem k velikosti digitálního souboru a objemu
a především pak formě papírové dokumentace, nebylo možné z hlediska technických prostředků a
možností povinného subjektu zaslat požadovanou dokumentaci prostřednictvím datové schránky.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 věty druhé InfZ povinný subjekt zveřejňuje doprovodnou
informaci k poskytnutým informacím (vzhledem k množství a rozsahu) s tím, že požadované
informace byly žadateli poskytnuty.

Ad2) Podle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty, mezi které náleží i městské části
hlavního města Prahy, jako územní samosprávné celky, povinny poskytovat informace vztahující se
k jejich působnosti. Informací se rozumí jakýkoliv obsah, nebo jeho část v jakékoliv podobě,
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.
Podmínkou tedy je, že povinné subjekty mají informace v držení a májí právo povolit jeho opakované
použití.
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Vyhodnocení dopadu zavedení zón placeného stání povinný subjekt neprovádí a žádný právní předpis
neupravuje povinnost pro povinný subjekt vyhodnocení dopadu vypracovat, a tím i právo s informací
disponovat. Na základě výše uvedených skutečností tedy povinný subjekt, městská část Praha 7, resp.
Úřad MČ Praha 7, posoudil Vaši žádost o poskytnutí informace podle výše položené otázky a
v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm. c) InfZ část žádosti ve vztahu k této otázce o d k l á d á,
neboť požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu.
Ad3) Městská část Praha 7, resp. Úřad MČ Praha 7, jako povinný subjekt ve smyslu InfZ, nebyl
investorem instalace parkovacích automatů a nedisponuje Vámi požadovanou informací o celkové
částce vynaložené na tuto instalaci. V souvislosti s touto skutečností povinný subjekt posoudil Vaši
žádost o poskytnutí informace podle položené otázky a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm.
c) InfZ část žádosti ve vztahu k této otázce o d k l á d á, neboť požadované informace se nevztahují
k působnosti povinného subjektu.
Dle našich aktuálních informací se na území městské části Praha 7 nachází cca 95 parkovacích
automatů.
Ad4) Zřejmě bylo zamýšleno za rok 2019. Obstarávání provozu parkovacích zón nepřísluší
povinnému subjektu, ale Magistrátu hl. m. Prahy, resp. Technické správě komunikací, hl. m. Prahy,
a.s. Vzhledem k těmto skutečnostem povinný subjekt posoudil Vaši žádost o poskytnutí informace
podle položené otázky a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm. c) InfZ část žádosti ve vztahu
k této otázce o d k l á d á, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti povinného
subjektu a žádný právní předpis neupravuje povinnost pro povinný subjekt disponovat s touto
informací.
Ad5) Veškeré platby za parkovací oprávnění procházejí přes Technickou správu komunikací, hl. m.
Prahy, a.s. Následně Technická správa komunikací, hl. m. Prahy, a.s. zasílá na oddělení zóny
placeného stání a přestupků ze zóny placeného stání, odboru dopravy, Úřadu MČ Praha 7, tzv.
„předpis pro platbu“ vygenerovaný Centrálním informačním systémem (CIS) za období, zpravidla
jednoho kalendářního měsíce předmětného roku. Postup je v souladu s „Metodickým pokynem k
účtování a finančním tokům pro MČ Praha 7 v souvislosti s novým systémem zón placeného stání
(ZPS) od 01.02.2018, pro oznámení výše přijatých úhrad a poukázaní na účet hl. m. Prahy“. Odbor
dopravy, Úřadu MČ Praha 7 následně vypracuje „Předpis pro platbu“ z prodeje parkovacích
oprávnění za konkrétní měsíc a určenou částku poté odesílá na účet hl. m. Prahy. Za rok 2019 bylo
na účet hl. m. Prahy odeslána částka ve výši 19 992 119,-Kč. Povinný subjekt však není schopen určit
z této celkové částky, jaká částka byla vybrána za parkovací karty od fyzických osob, které v oblasti
mají trvalé bydliště, nebo mají jiný nárok na parkovací kartu.
Ad6) Na základě výše uvedených skutečností k bodu 5) povinný subjekt není schopen určit z této
celkové částky, jaká částka byla vybrána za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti
podnikají, nebo mají jiný nárok na parkovací kartu
Ad7) Návštěvnická státní, resp. oranžová zóna, která je vyznačena oranžovým pruhem na svislém
dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. krátkodobé
parkování. Parkování je zde časově omezeno. Platbu je možné provést parkovacím automatem, nebo
přes webovou aplikaci „Virtuální parkovací hodiny“. Úřad MČ Praha 7 nedisponuje znalostí ohledně
přesného výběru parkovného učiněného v rámci návštěvnického parkování. Návštěvnické parkování
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se může odehrávat jak v modrých, tak i ve fialových, či oranžových zónách a to po zaplacení příslušné
částky za čas parkování v parkovacích automatech, případně i pomocí aplikace chytrých mobilních
telefonů.
Vzhledem k těmto skutečnostem povinný subjekt posoudil Vaši žádost o poskytnutí informace podle
položené otázky a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5, písm. c) InfZ část žádosti ve vztahu k této
otázce o d k l á d á, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti povinného subjektu a
žádný právní předpis neupravuje povinnost pro povinný subjekt disponovat s touto informací.
Ad8) Počet zaznamenaných neoprávněných parkování na vyhrazených parkovacích zónách
v uvedeném období byl - 70 692. Z tohoto celkového počtu byl oddělením přestupků ze zóny
placeného stání vygenerován celkový počet přestupků – 68 427.
Ad9) Celkový počet vypracovaných výzev
Celkový počet odeslaných výzev
Celkový počet doručených výzev
Výzvy k uhrazení - uhrazeno
Celková částka za výzvy uhrazené

53 880
54 083 (navýšení o převod z roku 2018)
54 036
31 445
15 722 500,00 Kč

Ad10) Počet odeslaných příkazů
z toho uhrazeno
Počet odeslaných příkazů provozovateli m. voz.
z toho uhrazeno
Celková částka za příkazy uhrazené

83
36
30
15
84 500,00 Kč

Ad11) Počet podaných odporů

3

Ad12) Počet vydaných rozhodnutí o přestupku

2

Ad13) Počet případů, kdy rozhodnutí nabylo právní moci 2
Ad14) Agendou dopravních přestupků ze zón placeného stání se zabývají:
1 x (vedoucí) + 6 x (referenti)
Ad15) Celkové personální náklady vynaložené na agendu dopravních přestupků (součet hrubých
mezd těchto zaměstnanců za kalendářní rok 2019) byly ve výši 2 665 677,00 Kč.
Ad16) Ostatní vynaložené náklady na agendu dopravních přestupků v kalendářním roce 2019:
1. Náklady na odeslání výzev
2 086 612,17 Kč
2. Náklady ostatní (elektřina, vodné, dodávka tepla,
teplé vody, úklid, popelnice, společná elektřina,
správa nemovitosti, odvod do fondu dlouhodobých
záloh, platby za správu nemovitosti)
168 187,10 Kč
________________________________________________________________
Celkem:
2 254 799,27 Kč
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Informace byla poskytnuta 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 č.j. SZ MČ P7 006911/2020.
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