Městský úřad v Polici nad Metují
tajemník

Masarykovo náměstí 9 8, PSČ 549 54

Sdělení

k žádosti o poskytnutí informace
Dne 2. 8. 2017 obdržel Městský úřad Police nad Metují (dále jen „městský úřad“) žádost o poskytnutí informace
dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k
vyhrazeným parkovacím stáním ve městě.
Městský úřad v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI“)
sděluje
následující odpovědi na položené otázky a požadavky:
1) Kolik je k dnešnímu dni povoleno na území města Police nad Metují vyhrazených parkování (u každého
vyhrazeného parkovacího místa prosím uveďte místo kde se nachází a zda je vyhrazeno pro právnickou
nebo fyzickou osobu).
Na území města Police nad Metují je k dnešnímu dni vyhrazeno jedno parkovací místo pro fyzickou osobu
držitele průkazu ZTP, a to v ulici Fučíkova, naproti vchodu do bytového domu č.p. 323.
2) Na jakém podkladě a kým bylo rozhodnuto o povolení zřízení 2x vyhrazeného parkování v ul. K Sídlišti (na
konci slepé komunikace mezi čp. 289 a čp. 397) a za jakých konkrétních podmínek – zejména:
a) Na jakou dobu zde bylo parkování povoleno a za jakou cenu.
b) Kdo o povolení žádal – popř. kým byl žadatel zastoupen.
c) Jaký byl žadatelem uveden důvod podání žádosti – pokud byl uveden.
d) Kým byla žádost posouzena a jaký byl důvod kladného stanoviska.
U výše uvedených parkovacích míst na konci slepé komunikace mezi č.p. 289 a 397 se nejedná o vyhrazené
parkování, ale o pronájem pozemku pro účely parkování osobních vozidel. O pronájmu pozemku rozhodla
rada města po předchozím zveřejnění záměru pronájmu na úřední desce MěÚ Police nad Metují.

a) Nájemní smlouva na pronájem části pozemku p.č. 731/3 v k.ú. Velká Ledhuje za účelem parkování

vozidel je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Cena pronájmu činí 1 800 Kč za
jedno vozidlo ročně.
b) O pronájem požádaly obyvatelky domu č.p. 397 paní Zuzana Valchařová a paní Andrea Maďarová
c) Ve své žádosti důvod neuvedly, ale při rozhovoru s panem místostarostou upřesnily, že důvodem je
nedostatečný počet stávajících parkovacích míst pro všechny obyvatele domu č.p. 397.
d) Žádost o pronájem dvou parkovacích míst zpracoval a doporučil ke schválení radě města Odbor
Investic majetku a životního prostředí MěÚ Police nad Metují z důvodu omezeného počtu
parkovacích míst před domem č.p. 397
3) Žádám o poskytnutí kopie rozhodnutí o povolení vyhrazených parkování – viz. ad. bod 2).
Řízení o zvláštním užívání pozemní komunikace nebylo vedeno – rozhodnutí neexistuje.
Ing. Pavel Pohner, v . r .
tajemník
Městský úřad Police nad Metují

