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věc: Žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.
Město Břeclav vydalo Nařízení č. 1/2004 a 2/2005 o placeném stání motorových vozidel na
vymezených MK ve městě. Podle těchto nařízení bylo určeno, přes nesouhlas občanů, kde budou
zřízena nová placená městská parkoviště, nesmyslně byla pověřena cizí společnost až z Kladna
ACTTV s.r.o. k evidenci těchto parkovišť a vystavování tzv. rezidentních karet. Odstavné plochy
u činžáků na ul. Slovácká byly změněny na parkoviště, přestože byly zbudovány svépomocí
občanů a to pod záminkou větší starostlivosti o občany a byly zpoplatněny. Spolu s tím byly
správně rovněž plochy za obchodama na ul. Slovácká určeny jako zpoplatněné parkoviště, byly
tam instalovány parkovací hodiny a kdo tam chtěl parkovat, tak musel platit. Asi tak před rokem
však jste plochy za obchodama za peníze daňových poplatníků vydláždili a parkovací hodiny
zmizely. Nyní tam tedy parkuje kdo chce, kdy chce a jak dlouho chce a bezplatně.
Já se tedy proto ptám:
1. Kdo a proč nařídil, aby parkovací hodiny odtud zmizely a kdo za
to tedy nese odpovědnost
2. Kolik platí měsíčně za vymezená a zabraná parkoviště majitelé
obchodů
3. Kolik platí měsíčně za stání na nezabraných parkovištích
(nevymezených) majitelé obchodů např. i při dovozu zboží
4. Kolik stálo město a tím i daňové poplatníky vydláždění ploch za
těmito obchodama na ul. Slovácká
5. Proč máme my na Slovácké platit za svépomocně zřízená stání u
vlastních baráků a kousek dál, přestože mají tuto stejnou povinnost
placení, nikdo neplatí a městu to nevadí. Zdá se zastupitelům
města tento postup férový a správný při zastupování zájmů občanů
města Břeclav
Předem zároveň sděluji, že po obdržení požadovaných informací hodlám tyto zveřejnit tak,
aby se všichni občané města Břeclavi dozvěděli koho si zvolili, jak prosazují jejich zájmy a co
mohou pod rouškou starosti o občany očekávat i do budoucna.
V Břeclavi dne 11.1.2012
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ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY
nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Váš dopis ze dne
11.1.2012

Naše č.j.
MUBR-S 2653/2012

Datum
26.1.2012

Vážený pane doktore,
z pověření starosty města, pana MUDr. Oldřicha Ryšavého, Vám sděluji k Vaší žádosti
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. následující:
1. Parkovací hodiny na ulici Slovácká byly odstraněny z důvodu změny parkování na
této ulici a to z návštěvnického (placeného) stání na rezidentní stání, po rekonstrukci
komunikací v této lokalitě v roce 2010. Změnu na rezidentní stání, které zde bylo i
v roce 2004, požadovali obyvatelé ulice Slovácká. Současně bylo dohodnuto (v roce
2010) zachování dopravního značení u ramp jednotlivých obchodů.
2. Pro vyznačená parkovací místa umístěná mimo prostor označený dopravní značkou
„zákaz zastavení" s dodatkovou tabulkou „mimo zásobování" platí podmínky
pro parkování v rezidentní zóně. Prostor vymezený a určený pro potřeby zásobování
není zpoplatněn.
Na základě provedené kontroly bude upraveno dopravní značení, pro jednoznačnější
vymezení prostoru pro potřeby zásobování a doplnění vodorovného značení.
Vodorovné značení bude provedeno v návaznosti na klimatické podmínky.
3. Odpověď je uvedena v bodu 2.
4. Plochy za jednotlivými obchody byly zadlážděny v roce 2010 v rámci akce
„Rekonstrukce prostoru ulice Slovácká". Cena 9 088 581,- Kč vč.DPH zahrnuje mimo
Vámi vzpomínaných ploch také např. komunikaci, cyklostezku, chodníky, kanalizaci a
veřejné osvětlení.
5. V návaznosti na úpravu dopravního značení bude ze strany města zlepšena kontrolní
činnost zaměřená na parkování na parkovacích plochách v této rezidentní zóně.
V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit přímo na odbor správních věcí a
dopravy nebo si sjednat osobní schůzku se mnou.
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