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Městský úřad Břeclav
Ing. Roman Konečný
Ved. odb. správ, věcí a dopravy

věc; Žádost o možnost placení parkovací karty jen na půl roku a žádost o poskytnutí
informací d le z.č. 106/1999 Sb.

Žádám tímto o možnost zaplacení rezidentní-parkovací karty na ul. Slovácká jen na půl roku a
to z důvodu možného stěhování. Placené parkování před domem kde občan bydlí má sloužit
občanům a nikoliv výdělečné činnosti města a nějaké cizí společnosti.
Dále v souladu s výše uvedeným zákonem žádám tímto o poskytnutí následujících informací.
1, Žádám o sdělení kolik obchodníků vlastnících obchody z hlavní třídy má zezadu na ui.
Slovácká zaplaceno stabilní parkovací kartu s místem, za kolik peněz a od kdy
2, Vzhledem k tomu. že ve všech případech se jedná o soukromé osoby tudíž označení na
zikaz parkování z důvodu vyhrazeného parkoviště pro dodávky zboží by rovněž mělo být
zpoplatněno a žádám o sdělení počtu, výše poplatků a od kdy
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ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY
nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Váš dopis ze dne
18.1.2013

Naše č.j.
MUBR-S ifi/2013

Datum
30.1.2013

Vážený pane doktore,
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. sděluji následující:
1. Pro potřeby parkování v rezidentní zóně byla vydána jedna abonentní karta v ceně
2 000,- Kč dne 11.6.2012.
2. Prostor označený žlutou klikatou čárou (V 12a) s nápisem ZAS vyznačuje plochu, kde
je zakázáno stání. Tento zákaz neplatí pro potřeby zásobování a není tudíž zpoplatněn.
O této skutečnosti jsme Vás již informovali v rámci zákona ě. 106/1999 Sb. dopisem
ze dne 26.1.2012.
Pro objasnění bychom chtěli uvést, že zákon o provozu na pozemních komunikacích
č.361/2000 Sb. nezná pojem soukromá osoba, ale upravuje práva a povinnosti
účastníků provozu na pozemních komunikacích v našem případě řidičů motorových
vozidel.

