
Město Rožnov pod Radhoštěm

Vážený pan

pod Radhoštěm

Sdělení – poskytnutí informace

Dne 15. 6. 2021 byla Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm (dále také jako „povinný subjekt“)

doručena datovou schránkou Vaše žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), prostřednictvím níž

požadujete poskytnout „veškeré informace o záměru zpoplatnění parkování na ulici Palackého“

(dále jen „Žádost“).

V souladu s § 14 odst. 5 p ísm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme následující

informace:

V současné probíhají mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Zlínským krajem kroky vedoucí

k převedení komunikaci na ul. Palackého z majetku Zlínského kraje do vlastnictví města. Jedná se

o silnici III/48611 o celkové délce 1 226 m, od uzlového bodu 2523A001 po uzlový bod 2523A053

ve staničení 0,000 – 1,226, od křižovatky se silnicí I/35 po konec silnice, tj. v místě křižovatky s

MK, včetně mostu ev. č. 48611-2, umístěné na pozemcích p. č. 3625/50, p. č. 3689/5, p. č. 3689/1,

p. č. 3689/6, p. č. 3616/1, p.č. 3616/2, vše v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm.

Realizace všech kroků ze strany města již byla uskutečněna a očekává se, že v průběhu měsíce

července 2021 provede vše potřebné i Zlínský kraj a v průběhu měsíce srpna 2021 se stane

komunikace majetkem města.

Záměrem města je zpoplatnit podélné stání v úseku od h lavního vchodu Národního muzea

v přírodě (objekt Sušák) po placené parkoviště Mlýnská dolina (viz přiložený snímek). Poplatek za

parkování v uvedeném úseku bude vybírán prostřednictvím parkovacího automatu, který bude

stejného typu, jako jsou parkovací automaty na ostatních placených parkovištích v Rožnově pod

Radhoštěm. Parkovací automat bude umístěn na chodníku u přechodu pro chodce mezi objektem
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Sušáku a hlavním vchodem do Národního muzea v přírodě.

Komunikace a parkování v blízkosti Hotelu Koruna se plánované zpoplatnění netýká.

S pozdravem

Ing. Michaela Hanzl

vedoucí odboru správy majetku
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)

Příloha: Snímek se zakresleným úsekem plánovaným ke zpoplatnění
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