
Žádost o informace    

Magistrát města Opavy 
 

Horní náměstí 69, 
 CZ-746 01 Opava 

 

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 pakrovací kartu.  
3) celkové částky vybrané za parkovací karty od právnických osob, které v oblasti            

podnikají nebo mají jiný nárok na pakrovací 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 
2) počtu zaznamenaných přestupků dle silničního zákona  

 
Zaznamenáním přestupku rozumím, že přestupek byl policií nebo automatizovaným         
technickým prostředkem lokalizován a zadokumentován a odeslán úřadu k dalšímu          
zpracování.  
U těchto 2 kategorii přestupů žádám sdělení statisk, jak s nimi bylo dále nakládáno. Žádám               
o sdělení  

 
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  

 
V přpadě, že by jste to byli u silničního zákona schopni rozlišit i na jednotlivé typy přestupků                 
- špatné parkování, překročení povolené rychlosti apod., budu rád. Pokud máte k dispozici             
údaj, kolik z pokutovaných bylo cizinců, bude rád za sdělení (významně to zvyšuje náročnost              
úkonů.) 
 
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.) 
 
Cílem mých dotazů je zjistit, kde mají dobře fungující úřad a moci se jím inspirovat.  
 
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 

 
 

    
 
 
 
 




