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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. – poskytnutí požadované
informace
Vážený pane

,

ve věci Vaší žádosti ze dne 04. 01. 2019 o poskytnutí informace s odkazem na zákon č. 106/ 1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, zaslané na adresu primátora města Opavy, Ing. Tomáše Navrátila a
Městské policie Opava, k rukám ředitele MPO, Vám sděluji následující:
Zpoplatnění místních komunikací na území statutárního města Opavy upravuje nařízení statutárního města
Opavy č. 8/2018, o stání silničních motorových vozidel na místních vymezených komunikacích ve městě
Opava. Dohled nad tímto nařízením provádí odbor dopravy Magistrátu města Opavy a Městská policie
Opava, které jsou povinny na parkování nahlížet pouze v souladu s výše uvedeným nařízením, které Vám
zasílám v příloze. Jakýkoli jiný přístup k parkování, než ten, který nařízení přímo upravuje, není přípustný.
Pro poskytnutí informace, která se týká využívání PDA k určení identifikace vozidla strážníky Městské policie
Opava, Vám sděluji, že strážníci jsou vybaveni mobilním zařízením, které slouží k práci s informačním
systémem události Městské policie Opava, tedy vytváření nových záznamů, případě k práci s již vytvořenými
záznamy. Také je možno pomocí mobilního zařízení ověřit platbu parkovného prostřednictvím SMS,
případně vydání parkovací karty.
S pozdravem

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
náměstek primátora

Příloha: Nařízení statutárního města Opavy č. 8/2018, o stání silničních motorových vozidel na místních
vymezených komunikacích ve městě Opava
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