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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák.č. 106/1999 Sb. – parkovací automaty  
 
Městský úřad – dopravní a silniční úřad – obdržel dne 26.2.2010 Vaši žádost o poskytnutí 
informací dle zák.č. 106/1999 Sb., týkající se parkovacích automatů ve městě.  
 
K Vašim jednotlivým dotazům : 
1.) Jaký je objem finančních prostředků inkasovaných parkovacími automaty za rok 2009? 
V roce 2009 cca 4.500.000,- Kč 
 
2.) Jaký je objem finančních prostředků, které byly z celkové částky vyplaceny na správu, údržbu a 
obsluhu parkovacích automatů za rok 2009? 
Celá vybraná částka je poskytnuta Technickým službám Jablonec n. N., s.r.o. (opravy PA, 
zimní a běžná údržba přilehlých  parkovišť, veškerá zajišťování správy apod.). 
 
3.) Jaká je výtěžnost v % všech parkovacích automatů ve správě nebo majetku města Jablonec 
nad Nisou,  tj. poměr mezi vybranými finančními prostředky a čistým příjmem města z této 
činnosti? 
Veškeré příjmy z PA zůstávají rozhodnutím města TSJ sro. 
 
4.) jaký je počet parkovacích automatů ve správě nebo majetku města Jablonec n. N. k 16.2.2010? 
Celkem  je v Jablonci n. N. 21 ks PA. 
 
5.) Jsou parkovací automaty v majetku města, nebo jsou v pronájmu od dodavatelské firmy? 
PA jsou v majetku města Jablonec n. N. 
 
6.) Pokud se jedná o dodavatelskou formu – název a kontaktní údaje. 
--- 
 
7.) na jak dlouhou dobu je město Jablonec n. N. smluvně zavázáno k provozování současných 
parkovacích automatů? 
Vlastníkem PA je město Jablonec n. N. -  není žádný smluvní vztah. 
 
8.) Jméno a kontaktní údaje na osobu, která zpravuje systém parkovacích automatů pro město 
Jablonec n. N. 
Správce : Technické služby Jablonec n. N., s.r.o., Souběžná  7, Jablonec nad Nisou, ředitel 
– jednatel p. Milan Nožička – tel. 483 369 915, provozně-technický náměstek p. pavel Kozák 
– tel. 483 369 918. 
 
S přáním hezkého dne 
 
 
Ing. Jan Vojíř 
vedoucí dopravního a silničního úřadu 


