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Informace podle nikona č. 106/1999 Sb.

Kvaši žádosti o informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu
k infonnacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zón placeného stání sdělujcmc:
1.

Hl. m. Praha provádí každý rok vyúčtování provozu zón placeného stání, které
schvaluje Rada hl. m. Prahy. Informace o příjmech zc zón placeného stání za
rok 2017 tak můžete najít na webových stránkách 111. m. Prahy pod odkazem:

htth/zastupitclstvo.praha.cu/ina/scznamlist.aspx?aid=3&sid=0&pid=0&mid=0,
80&customtemplate=1&did=56304&hledeĚ 1 &usemame=gublic&1b1=usneseni
-RHMP-1. Jedná se o usnesení č. 2124 až 2130 a č. 1495 až 1497.

Za rok 2018 bude vyúčtování Radou hl. m. Prahy projednáváno nejpozději
v průběhu měsíce září. Usnesení pak budou zveřejněna na výše uvedeném
odkazu.
2.

H 1. m. Praha provádí každý rok vyúčtování provozu zón placeného stání, které
schvaluje Rada hl. m. Prahy. Informace o příjmech ze zón placeného stání za
rok 2017 tak můžete najít na webových stránkách hl. m. Prahy pod odkazem:
httQJ/zastupiteLstvograha.eu/ina/seznaml'mt.aspx'hlid=3&sid=0&pid=0&mid=0_
80& customtemplate= 1 &did=56304&11lede E 1 & username=gublic& lb1=usneseni

—RHMP—1.chná se o usnesení č. 2124 až 2130 a č. 1495 až 1497.
Za rok 2018 bude vyúčtování Radou hl. m. Prahy projednáváno nejpozději
vprůbčhu měsíce září. Usncscní pak budou zveřejněna na výše uvedeném

odkazu.
3.

Vzhledem ktomu, že doprava je živoucí organizmus, dochází v průběhu roku
k dočasným nebo místním úpravám provozu na pozemních komunikacích a
počty parkovacích míst se tak liší. Poslední aktuální údaje kprosinci 2018
naleznete na webových stránkách TSK hl. m. Prahy pod odkazem:
httQJ/www.tsk-Qraha.cz/static/wcbbooks/Rocenka20 1 8CZ/1ndex.html.
Udaje
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týkající se zón placeného stání (počty parkovacích stání, parkovacích automatů
& průměrné obsazenosti) jsou na straně 60 až 61.
Počty vydaných parkovacích oprávnění nejsou sledovány, protože takové počty

vsobě zahrnují i krátkodobá parkovací stání & údaj je tak zavádějící. Hl. m.
Praha sleduje počty platných parkovacích oprávnění. Průměrné měsíční
hodnoty platných parkovacích oprávnění vjednotlivých městských částech
jsou:
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4.

Výnosy zprovozu zón placeného stání nejsou účelově vázanými prostředky,

takže jejich použití není vázané na konkrétní činnost či akci byly vynaloženy.
Protože se jedná o příjmy rozpočtu hl. m. Prahy, můžcte se podívat přímo na

rozpočet hl. m. Prahy, kam a kolik finančních prostředků město investuje.
Informace o rozpočtu hl. m. Prahy naleznete na webových stránkách hl. m.
Prahy
pod
odkazem:
httQJ/www.grahaeu/jnp/czjo meste/f'mance/rogwcet/index.htmL

S pozdravem

Ing. Libor Šíma v.r.
ředitel odboru dopravy
elektronicky podepsáno
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