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 Město Rožnov pod Radhoštěm – Městský úřad  

 
                 Tajemník                                                                                    
 Masarykovo náměstí 128 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              Pan 

Rožnov pod Radhoštěm 
756 61 

   
 

 
Sdělení informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
 
Dne 06.06.2014 jste požádal o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  
Předmětem žádosti ze dne 06.06.2014 bylo poskytnutí informací takto:     
1) Kolik peněz bylo v roce 2014 vyčerpáno na odměnách úředníků? 
2) Prosím o zaslání tabulky, kde bude uveden parkovací automat (jeho označení, kde je 
umístěn) a u toho bude uvedeno 
a) kolik se celkem vybralo na parkovném v roce 2013, 
b) kolik bylo v roce 2013 vydáno parkovacích lístků, 
3) žádám o zaslání kopie aktuálního parkovacího řádu. 
 

Informace jsou poskytnuty v zákonné lhůtě v plném rozsahu takto: 
Ad. 1. 
Na odměnách zaměstnancům města Rožnova pod Radhoštěm zařazených do 
organizační struktury Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm bylo v roce 2014 
k 31.5. vyplaceno 1.022.000,- Kč. 
 
Ad. 2. 
Počet  
ks umístění parkovacího automatu Kč počet lístků 

3 Masarykovo náměstí  644 413 65000 

1 Bayerova ulice 66 496 10000 

1 u pošty 147 526 30000 

1 Sokolská (za prodejnou Albert) 163 221 115000 

1 Pivovarská ulice 131 163 15000 

1 Pionýrská ulice 263 811 30000 

8 CELKEM 1 416 630 265000 

Vyřizuje:      Ing. Miroslav Martinák 

Tel. / fax:      571 661 106 

E-mail:            martinak@roznov.cz 

Naše značka:  MěÚ-RpR/23283/2014/TAJ 

 

Datum:            20.06.2014 
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V žádosti byla požadována informace týkající se počtu vydaných parkovacích lístků. 
Takovou informaci nelze poskytnout, protože neexistuje. Ve výše uvedené tabulce je 
uveden počet lístků, který byl správcem parkovacích automatů do jednotlivých přístrojů 
v roce 2013 vložen. Evidence vydaných lístků neexistuje, protože je tyto přístroje 
neevidují. Při výběru tržeb z nich, není k dispozici počet vydaných parkovacích lístků, 
ale je vždy vytisknuta výčetka vložených mincí s uvedením celkové sumy vybraných 
peněz. Pověřená pracovnice městského úřadu pak převzatou tržbu přepočítá a ta musí 
přesně sedět s údaji na vytisknuté výčetce.    
 
Ad.3.  
Všechny parkovací řády jsou uveřejněny na webových stránkách města Rožnova pod 
Radhoštěm zde: http://www.roznov.cz/2-2010-narizeni-o-vymezeni-nekterych-mistnich-
komunikaci-nebo-jejich-useku-ke-stani-silnicnich-motorovych-vozidel-za-sjednanou-
cenu/d-2241/p1=5212 

 
  
a z tohoto důvodu nejsou žadateli doručovány v listinné podobě.  
 
 
      

……………………………………………… 
Ing. Miroslav Martinák, tajemník MěÚ 
 
 

Doručuje se: 
1.                                                                     Rožnov pod Radhoštěm – do vlastních 

rukou (s dodejkou) 
2. Spis zn.: MěÚ-RpR/22283/2014/TAJ 


