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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor dopravy obdržel dne
7. 9. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací, ve znění:
Dobrý den,
v Mobilním rozhlasu došlo k chybnému uvedení platnosti, respektive zřízení zón, na což poukazoval
mimo jiné radní pan Pek. Moje otázky jsou následující:
1) jaká je realita a jak bylo chybné informování? Jinak řečeno kde nastala chyba?
2) co náprava stavu, kdy byla řada občanů uvedena v omyl? Budou v té době vydané pokuty platné?
Když místo od října bylo zapotřebí mít oprávnění již od září...
3) jak byl stav napraven? Kdo byl odpovědný za chybnou informovanost občanů? Byl učiněn nějaký
kárný krok?
4) kdo je za P10 garantem zón, včetně členů případné komise a dozorového orgánu?
Děkuji“
Povinný subjekt konstatuje, že provedené vymezení požadovaných informací bylo příliš obecné a
nebylo zcela zřejmé, kdy mělo dojít v mobilním rozhlasu k chybnému uvedení zřízení parkovacích zón
na Praze 10, a kterých zón se tato informace měla týkat.
Z výše uvedeného důvodu povinný subjekt svým přípisem ze dne 10. 9. 2020, č. j. P10-093437/2020,
vyzval žadatele k upřesnění žádosti podle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. Žadatel upřesnil žádost dne 11. 9.
2020 ve znění: „Dobry vecer, dodavam printscreen…Trochu mne prekvapuje, ze nevite…“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Váš e-mail formou textu tohoto přípisu a jeho přílohy.

Ve své žádosti explicitně zmiňujete, že „v Mobilním rozhlasu došlo k chybnému uvedení platnosti,
respektive zřízení zón…“, ale v rámci svého doplnění přikládáte printscreeny z webových stránek MČ
Prahy 10 nikoliv z Mobilního rozhlasu. Z Vámi zaslaných printscreenů je patrné, že narážíte na jednu
z mnoha aktualizací obsahu webových stránek, které průběžně probíhají napříč jeho jednotlivými
sekcemi. Co se týká Mobilního rozhlasu, který ve své žádosti zmiňujete, ten již přinesl aktualizovanou
informaci (viz příloha tohoto přípisu).
Co se týká webových stránek MČ Praha 10, zde došlo k rozšíření původní informace, v kontextu Vaší
žádosti, zejména o slovní spojení „a malá část Strašnic“. Zároveň byl zdůrazněn odkaz na mapu, aby si
každý občan mohl velmi rychle vyhledat, v jaké podoblasti se nachází jeho parkovací stání.
K Vašim otázkám sdělujeme následující:
„1) jaká je realita a jak bylo chybné informování? Jinak řečeno kde nastala chyba?“
Realita je taková, že parkovací zóny začaly na MČ Praha 10 platit v první etapě od 24. srpna 2020, a to
pro podoblast 10.1 (Vinohrady, Vršovice a malá část Strašnic). Od 5. října 2020 budou parkovací zóny
zavedeny v podoblasti 10.3 (větší část Strašnic) a od 2. listopadu 2020 se připojí i podoblast 10.2
(poslední část Strašnic a Malešice). Původní informace byla na webu MČ Praha 10, i na základě podnětů
jednotlivých občanů, rozšířena o rozdělení oblasti Strašnic.
Původní, jak píšete chybná, informace pojmenovávala oblasti pro zjednodušení „Vinohrady a Vršovice“
(10.1), „Malešice“ (10.2) a „Strašnice“ (10.3), přičemž však na webových stránkách MČ Praha 10 byla
vložena zmíněná mapa pro přesnou orientaci, respektive kontakty na příslušné zaměstnance ÚMČ
Praha 10, u nichž bylo a je možné individuální situace týkající se zón konzultovat. Ve vašem podání
„chyba“ tedy nastala ve zjednodušení.
„2) co náprava stavu, kdy byla řada občanů uvedena v omyl? Budou v té době vydané pokuty platné?
Když místo od října bylo zapotřebí mít oprávnění již od září...“
Stav byl „napraven“ tak, že formulace, zejména na webových stránkách, byly aktualizovány. Pokutu za
parkování v rozporu s dopravním značením, tedy bez parkovacího oprávnění nebo zaplaceného
poplatku, uložit lze.
„3) jak byl stav napraven? Kdo byl odpovědný za chybnou informovanost občanů? Byl učiněn nějaký
kárný krok?“
Stav byl napraven tak, že formulace, zejména na webových stránkách, byly aktualizovány (viz odpověď
výše). Za informovanost občanů je odpovědné tiskové oddělení. Žádný kárný krok uložen nebyl.
„4) kdo je za P10 garantem zón, včetně členů případné komise a dozorového orgánu?“
MČ Praha 10 nemá zřízenu pozici garanta, komisi či dozorový orgán zón. Projekt organizace dopravy
v klidu byl projednáván v komisi pro dopravu a parkování (seznam členů: Ing. Jarmila Bendová, Ing.
Viktor Lojík, Ing. Milan Maršálek a Ing. Ivan Mikoláš, předsedkyní pak Mgr. Denisa Řezníčková, též viz
https://praha10.cz/volene-organy/rada-mc/komise-rady/komise-pro-dopravu-a-parkovani),
ve výboru pro životní prostředí a infrastrukturu (seznam členů: Ing. Milan Maršálek, Ing. Miroslav Kos,
Ing. Matěj Štěpánek, Ing. Roman Bulíček, Ing. Denisa Řezníčková, Jaroslav Štěpánek, MBA, Ing. Viktor
https://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/seznam-zastupitelu-aLojík,
též
viz

vyboru/vybor-pro-zivotni-prostredi-a-infrastrukturu) a následně schválen radou městské části Praha
10 (seznam členů: Renata Chmelová, Ing. Jana Komrsková, MgA. David Kašpar, Ing. Petr Beneš, Ing.
arch. Martin Valovič, PaedDr. Martin Sekal, doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Mgr. Michal Kočí, Olga
Koumarová, též viz https://praha10.cz/volene-organy/rada-mc/obecne-informace). Odbor dopravy
jako příslušný orgán státní správy následně vydával stanovení místní úpravy provozu, na jehož základě
je osazeno vodorovné a svislé dopravní značení zóny. Dá se tak konstatovat, že je garantem jeho
správnosti.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Daniel Čech
vedoucí odboru dopravy
„podepsáno elektronicky“

„otisk razítka“
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