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Sdělení informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
 
K vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ze dne 18. 8. 2014 ve znění 
„1) Jak se městský úřad v účetnictví vypořádal od roku 2011 s bezplatným parkováním 
úředníků? Vykazoval ho jako nepeněžní plnění? Pokud ne, jak byla tato nepeněžní 
výhoda ošetřena v účetnictví - přiznali ji úředníci jako nepeněžní plnění? 
2) Jak pokročilo vymáhání promlčeného nájemného po městském exprávníkovi Mgr. 
____ _______ ? Jaká částka je po něm vymáhána a je to konečná suma nebo se ještě 
mohou problémy s promlčeným nájemným vinou                       objevit?“ 
vám sděluji následující. 
 
K dotazu 1): 
Město Rožnov pod Radhoštěm vydalo pod č. 2/2012 nařízení o vymezení některých 
místních komunikací nebo jejich úseků ke stání silničních motorových vozidel za 
sjednanou cenu. Na základě čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení schválila Rada města Rožnova 
pod Radhoštěm parkovací řády pro jednotlivá zpoplatněná parkoviště. V parkovacích 
řádech schválených Radou města Rožnova pod Radhoštěm (s výjimkou parkovacího 
řádu pro parkoviště na ul. Palackého) je mimo jiné uvedeno, že  

Zpoplatnění nepodléhají motorová vozidla:  
a) s označení O 1 nebo O 2,  
b) držitelů průkazu ZTP a ZTP/P,  
c) zdravotnické záchranné služby, hasičských záchranných sborů a jednotek 
dobrovolných hasičů, policie, městské policie, vojenské policie, celních orgánů, 
integrovaného záchranného systému a vozidla pohřební služby při výkonu jejich 
činnosti; motorové vozidlo musí být označeno*),  
d) správců inženýrských sítí, správce komunikací a vozidla subjektů zajišťujících 
opravy a údržbu komunikací (včetně jejich příslušenství) označená „povolenkou“ 
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vydanou Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm, a to při výkonu své 
činnosti; motorové vozidlo musí být označeno*),  
e) členů Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm; motorové vozidlo musí 
být označeno „povolenkou“ vydanou Městským úřadem v Rožnově pod 
Radhoštěm,  
f) zaměstnanců města Rožnova pod Radhoštěm zařazených do městského 
úřadu na základě doporučení tajemníka Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm; motorové vozidlo musí být označeno „povolenkou“ vydanou 
Městským úřadem v Rožnově pod Radhoštěm,  
g) svatebních hostů po dobu trvání obřadu,  
h) návštěvníků starosty a místostarostů města Rožnova pod Radhoštěm a 
návštěvníků tajemníka Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm,  
i) zásobování po dobu nezbytně nutnou k vyložení a naložení nákladu,  
j) provozovatele placeného parkoviště (města Rožnova pod Radhoštěm).  

 
Město Rožnov pod Radhoštěm tuto možnost zaměstnanců bezplatně parkovat na 
vymezených parkovištích v účetnictví neeviduje. Stejně tak město Rožnov pod 
Radhoštěm neeviduje v účetnictví možnost bezplatného parkování uživatelů ostatních 
vozidel vyjmenovaných v parkovacích řádech. Zda tuto možnost bezplatného parkování 
„úředníci přiznali jako nepeněžní plnění“ nám není známo.  
 
K dotazu 2): 
Dosud zjištěná škoda způsobená Mgr.                       tím, že nevymáhal dlužné 
nájemné, činí 131.669,- Kč. Z toho již Mgr.       zaplatil  27.785 Kč. Rada města 
Rožnova pod Radhoštěm dne 23.4.2014 schválila podání žaloby o zaplacení 102.712,-
Kč s příslušenstvím proti Mgr.             s tím, že vypracováním této žaloby a 
zastupováním města Rožnova pod Radhoštěm v tomto sporu byla pověřena JUDr. Věra 
Gajdarusová. K podání žaloby zatím nedošlo, neboť JUDr. Gajdarusová zemřela. 
S případem a celým spisovým materiálem se nyní seznamují pracovníci, kteří tuto 
záležitost převzali.  
Zda se jedná o konečnou sumu, záleží na výsledku soudních řízení. Město Rožnov pod 
Radhoštěm bezprostředně po odhalení nedostatků v práci Mgr.                  podalo 
žaloby o veškeré dlužné nájemné. Rozhodnutí soudu nelze předvídat.  
 
      

Ing. Miroslav Martinák, tajemník MěÚ, 
podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem. 
 
 

Doručuje se: 
1.                                 , 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, prostřednictvím 

elektronické komunikace (e-mail:                    @gmail.com), 
2. Spis zn.: MěÚ-RpR/31608/2014/TAJ 


