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Žádost o podání informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – parkovací karty ZTP
Vážený pane

,

na základě Vaší žádosti ze dne 25.1.2019 o poskytnutí informace týkající se parkovacích
karet osob ZTP podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
poskytujeme níže uvedené informace k Vašim dotazům.
1. Zda Váš úřad má evidováno, kolika osobám ZTP nebo ZTP/P byly vydány dosud platné
parkovací karty? A kolik těchto osob ve Vaší působnosti nyní je?
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vede evidenci vydaných parkovacích průkazů,
dle nařízení Ministerstva dopravy z roku 2011. Nevede si však statistické údaje, které
požadujete, evidujeme počet vydaných průkazů od roku 2015 do roku 2018, což je
3.650. V tomto součtu jsou však i průkazy vrácené, vyměněné, ztráty, i osoby zemřelé.
2. Má Odbor soc. věcí a zdravotnictví, oddělení soc. práce a služeb, zdejšího magistrátu,
který parkovací karty vydává, vůbec nějaké povědomí, jak je s nimi zacházeno?
Kontroly používání parkovacích průkazů nejsou v pravomoci odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, tuto problematiku má v gesci Městská policie a Policie ČR (dle § 67,
odst. 4., zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), která s Odborem sociálních věcí
a zdravotnictví v této problematice aktivně spolupracuje. Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví kontroluje důsledně vrácení již neplatných průkazů, aby žádná osoba
neměla více než jeden platný parkovací průkaz. Pokud se odbor sociálních věcí dozví
o neplatném, propadlém nebo jinak používaném parkovací průkazu, vyzve vlastníka
k nápravě.
3. Kolik a jak jsou prováděny kontroly jejich držitelů v letech 2015-2018?
Kontroly prováděné v terénu strážníky MP zaměřené na danou problematiku nejsou
evidovány, jsou vykonávány v rámci běžného výkonu služby jako celá řada dalších
kontrol zaměřených na mnoho oblastí při dohledu nad veřejným pořádkem a v rámci
přispívání k bezpečnosti ve městě v mnoha ohledech.
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4. Zda provádění kontrol je prováděno Vaším odborem nebo od více než 130 policistů
a strážníků sloužících jen pro město Děčín?
Ano, strážníci kontrolují využívání parkovacích míst pro osoby tělesně postižené
stejně jako využívání či zneužívání výhod plynoucích z držení průkazu ZTP/P.
5. Ví vůbec, tato vždy „elitní“ přemnožená policie, státní i obecní, že odhalovat přestupky jím
stanovují i zákony č. 273/2008 Sb., 553/1991 Sb., 250/2016 Sb.?
Ano, naši elitní strážníci zákony znají, stejně jako své pravomoci a obojí v rámci
výkonu služby využívají.
6. Kolik bylo nahlášeno tzv. „ztrát nebo krádeží" těchto průkazů od těchto policistů
a strážníků v posledních 3 letech? Značně bych se podivil, že by je někdo kradl.
Za roky 2015 až 2018 bylo Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nahlášeno
a oznámeno 75 ks ztracených parkovacích průkazů, z tohoto počtu však část byla
nalezena a vrácena, duplicitní karty jsou skartovány. MP Děčín nebyla hlášena žádná
ztráta ani odcizení předmětných průkazů.
7. Kolik oznámení pro přestupky ve spojitosti s těmito parkovacími kartami za roky 2015–18
bylo Vaším úřadem anebo magistrátním odborem soc. věcí Děčín dáno na Odbor správních
činností, který přestupky řeší. Kolik udělili policisté pokut za přestupky s tím spojené? Pakliže
ano, tak zda o tom informovali Váš úřad, který parkovací karty vydává?
Na OSC nebyly v letech 2015-2018 "Úřadem" nebo magistrátním odborem soc. věcí
Děčín oznámeny žádné přestupky.
Za roky 2015–2018 řešili strážníci MP Děčín 74 přestupků spáchaných nedovoleným
stáním na místě vyhrazeném pro osoby tělesně postižené či zneužitím průkazu ZTP/P
při stání nebo při jízdě.
Odbor správních činností řešil v uvedeném období 160 přestupků na základě
oznámení P ČR a MP Děčín.
P ČR ani MP Děčín nemají povinnost informovat úřad, který parkovací karty vydává.
8. Už by bylo na čase, udělat si v této agendě úřední pořádek?
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vede podrobnou evidenci dle nařízení, není třeba
řešit nápravou.
9. Jak se k věci staví i přemnožené úřednictvo zdejšího Úřadu práce. Zajímá je to vůbec?
Poskytnutí této informace nespadá do působnosti Magistrátu města Děčín.
10. Jakou nápravu v tom učiníte?
V souvislosti s danou problematikou není náprav třeba, vše je činěno v souladu
s platnou legislativou.

Ing. Jaromír Zajíček, MPA
tajemník Magistrátu města Děčín
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