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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

 

Magistrát města Liberce, odbor ekonomiky z pověření tajemníka Magistrátu města Liberec jako 

povinný subjekt dle § 2 odstavce 1  zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů obdržel od pana  

00 Ostrava (dále jen žadatel) podání ze dne 9. 8. 2019, doručené Magistrátu města Liberec dne 

9. 8. 2019, označené jako „Žádost o poskytnutí informací“ ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění. 

 

V žádosti žadatel uvádí, citujeme: 

 

„Vážení, pro potřeby studie o digitalizaci parkování si dovoluji požádat výše jmenovanou 

municipalitu o poskytnutí níže specifikovaných informací, a to ve smyslu zákona 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění.“ 

 

Úhrada parkovného v zónách placeného stání ( na ulici ) za kalendářní rok 2018: 

 

1. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě 

parkovného v hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů.  

2. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě 

parkovného pomocí platební karty prostřednictvím parkovacích automatů. 

3. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě 

parkovného prostřednictvím mobilní aplikace nebo virtuálních parkovacích hodin. 

4. Celkový počet transakcí a celková výše zaplaceného parkovného kde došlo k úhradě 

parkovného prostřednictvím Premium SMS. 

 

Kontrola platby parkovného v zónách placeného stání (na ulici) za kalendářní rok 2018: 

 

1. Celkový počet vystavených pokut z důvodu neuhrazení parkovného. 

2. Celková výše vystavených pokut z důvodu neuhrazení parkovného. 

3. Celková, zaplacená výše pokut, jež byly vystaveny z důvodu neuhrazení parkovného 

v roce 2018. 
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Požadované informace prosím doručte do výše uvedené datové schránky, popřípadě e-

mailem.   Děkuji a s pozdravem  

 

Magistrát města Liberec, odbor ekonomiky k Vaší žádosti sděluje informace v žádosti 

jednotlivě specifikované a označené čísly 1, 2, 3, 4 k Úhradě parkovného v zónách placeného 

stání (na ulici) za kalendářní rok 2018 a označené čísly 1, 2, 3,  ke Kontrole platby parkovného 

v zónách placeného stání (na ulici) za kalendářní rok 2018: 

 

Úhrada parkovného v zónách placeného stání (na ulici) za kalendářní rok 2018: 

 

1. Počet transakcí neevidujeme, celková výše zaplaceného parkovného, kde došlo 

k úhradě parkovného v hotovosti prostřednictvím parkovacích automatů, činila 

17 094 408 Kč. 

2. Celkový počet transakcí je nulový, celková výše zaplaceného parkovného kde došlo 

k úhradě parkovného pomocí platební karty prostřednictvím parkovacích automatů je 

nulová. Takovýto typ automatů neprovozujeme. 

3. Počet transakcí za rok 2018 činil 17 544 a celková výše zaplaceného parkovného kde 

došlo k úhradě parkovného prostřednictvím mobilní aplikace nebo virtuálních 

parkovacích hodin činila  417 426 Kč vypočteno z průměrné výše jedné transakce. 

4. Počet transakcí za rok 2018 činil 40 591 a celková výše zaplaceného parkovného kde 

došlo k úhradě parkovného prostřednictvím Premium SMS činila 965 787 Kč. 

Vypočteno z průměrné výše jedné transakce. 

 

 

Kontrola platby parkovného v zónách placeného stání (na ulici) za kalendářní rok 2018: 

 

1. Celkový počet vystavených pokut z důvodu neuhrazení parkovného činil 994. 

2. Celková výše vystavených pokut z důvodu neuhrazení parkovného činila 147 200,-Kč 

3. Celková, zaplacená výše pokut, jež byly vystaveny z důvodu neuhrazení parkovného 

v roce 2018, činila též 147 000,- Kč. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

vedoucí odboru ekonomiky 

Ing. Zdeněk Jokl 

 

 




