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k informacím.  

 

Žádost číslo: 60 
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Obsah žádosti: Problematika parkovacích automatů  
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Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu          

Přílohy: 0 

  

 Odpověď   
 

Vážený pane, 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

10.12.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

týkající se problematiky parkovacích automatů na území města Šumperka.  

 

Na základě vyjádření Odboru majetkoprávního MěÚ Šumperk (oddělení komunálních služeb) Vám 

povinný subjekt dle InfZ k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

1. Na území města Šumperka se nachází celkem 21 placených parkovišť. Rozdělení do 

jednotlivých částí naleznete v příloze tohoto dopisu. 

http://www.sumperk.cz/


 

 

2. Parkovacích míst je na placených parkovištích celkem 551. Rozdělení naleznete v příloze 

tohoto dopisu. 

 

 

3. Žádnou aplikaci pro úhradu parkovného nepoužíváme. 

4. Žádnou aplikaci pro úhradu parkovného nepoužíváme. 

5. Žádná finanční částka z parkovného není odváděna.  

 

6. Na území města se nachází celkem 21 parkovacích automatů. 

 

 

7. V období od ledna do října roku 2019 byla vybrána částka v celkové výši 3.535.176,00. 

Počet transakcí (počet vydaných parkovacích lístků) městský úřad neeviduje. Úhrada 

parkovného probíhá ve městě Šumperku pouze v hotovosti. V roce 2018 a v letech 

předchozích tuto agendu vykonávala akciová společnost Podniky města Šumperka a.s. 

Během roku 2018 došlo k přesunu některých agend vykonávaných touto společností na 

městský úřad. Vzhledem k této transformaci nedisponuje městský úřad relevantními daty 

z roku 2018.  

 

8. Úhrada parkovného probíhá ve městě Šumperku pouze v hotovosti.  

9. Úhrada parkovného probíhá ve městě Šumperku pouze v hotovosti.  

10. Úhrada parkovného probíhá ve městě Šumperku pouze v hotovosti.  

 

11. Výši fixních a variabilních nákladů na úředníky spravující agendu parkování nelze 

jednoznačně určit. Tato agenda je součástí pracovní náplně dvou úředníků z oddělení 

komunálních služeb MěÚ Šumperk. Této agendě se oba úředníci věnují 2 hodiny týdně.  

 

 

12. Úhrada parkovného probíhá ve městě Šumperku pouze v hotovosti.  

 

 

 

 

 

S pozdravem,  

 

 

 

Mgr. Olga Hajduková 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ Šumperk 
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