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František Zlámal

Od: František Zlámal <frantisek.zlamal@prerov.eu>
Odesláno: pátek 31. ledna 2020 7:17
Komu: @parkingtowers.eu'
Předmět: RE: Efektivní řešení parkování

čj. MMPr/022688/2020 z 27.01.2020

Vážený pane inženýre, 
prostřednictvím kanceláře primátora jsme obdrželi k vyřízení Váš e-mail, ve kterém žádáte odpovědi na Vaše otázky 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

1) Máte problém ve Vašem městě s nedostatkem parkovacích míst? 

Protože problémy s parkováním jsou dnes ve všech městech (mnohde i na vesnicích), máme problémy s parkováním 
i v našem městě. 

2) Pokud máte problém s nedostatkem parkovacích míst ve Vašem městě, jakým způsobem plánujete tento 
nedostatek řešit? 

Statutární město Přerov má vypracovaný Plán udržitelné městské mobility města Přerova, který je vodítkem 
k opatřením a investicím v dopravě v našem městě. 

3) Máte v investičním plánu vyhrazeny finance na možná řešení nedostatku parkovacích míst? 

Žádné centrálně určené finanční prostředky v rozpočtu města na řešení parkování nejsou alokovány. Jednotlivé 
odbory, které se zabývají činnostmi souvisejícími s dopravou nebo investicemi buď přímo mají ve svých rozpočtech 
finanční prostředky na řešení dopravní problematiky nebo si mohou požádat o rozpočtové opatření na pořízení 
dokumentace nebo na realizaci připravených opatření a investičních akcí. 

4) Který organizační útvar u Vás na úřadě řeší problematiku parkování? 

V rámci Magistrátu města Přerova není zřízen samostatný organizační útvar. Oddělení dopravy řeší dopravní 
problematiku v majetku města (místní a účelové komunikace). Oddělení majetkoprávní se vyjadřuje k záměrům na 
pozemcích města. Externí městská architektka posuzuje všechny záměry ve městě z hlediska architektury a 
urbanismu města a konkrétního místa (vzhled, objem, umístění stavby a její začlenění do prostředí vzhledem k okolí 
záměru apod.). Z hlediska koncepce se vyjadřuje naše oddělení, které v současné době hledá pracovníka na pozici 
koordinátora udržitelné mobility a SmartCity. 

Pokud předložíte Vy, nebo jiný investor, případně developer, bytové družstvo, společenství vlastníků apod., investiční 
záměr na umístění Vaší parkovací věže včetně návrhu jejího napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a 
návrhu jejího způsobu provozování bude záměr posuzován v jednotlivých kompetencích výše uvedených 
samosprávných složek města ve spolupráci s některými složkami státní správy v pracovní skupině pro koordinaci 
odboru koncepce a strategického rozvoje, odboru správy majetku a komunálních služeb, odboru řízení projektů a 
investic a odboru stavebního úřadu a životního prostředí, jejímž výstupem je doporučení orgánům města 
v projednávaných věcech. 

S pozdravem 

*********************************************************** 

Ing. František Zlámal 

Magistrát města Přerova 

Odbor koncepce a strategického rozvoje 

Oddělení koncepce a rozvoje města 

vedoucí oddělení 

telefon: +420 581 268 610 

mobil: +420 724 584 814 
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adresa pracoviště a korespondenční adresa: 

Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 02  Přerov 2 ID datové schránky:  etwb5sh www.prerov.eu 

email: frantisek.zlamal@prerov.eu 

WGS: 49.4533947N, 17.4455344E 

 

From: - Parkovací věže [mailto: @parkingtowers.eu]  
Sent: Monday, January 27, 2020 12:15 PM 
To: primator@prerov.eu 
Subject: Efektivní řešení parkování 
 

Vážený pane primátore, 

v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, si Vás velmi zdvořile 
dovoluji požádat o informace související s nalezením odpovědi na řešení celosvětového nárůstu používání 
osobních vozidel. 

Věříme, že samotné zamyšlení nad níže uvedenými otázkami a jejich následné zodpovězení může být 
významným veřejným přičiněním pro všechny obyvatele Vašeho města. 

 

1) Máte problém ve Vašem městě s nedostatkem parkovacích míst? 

2) Pokud máte problém s nedostatkem parkovacích míst ve Vašem městě, jakým způsobem plánujete tento 
nedostatek řešit? 

3) Máte v investičním plánu vyhrazeny finance na možná řešení nedostatku parkovacích míst? 

4) Který organizační útvar u Vás na úřadě řeší problematiku parkování? 

 

Jsme česká firma, která vyrábí a dodává efektivní řešení parkování pomocí tzv. "parkovacích věží". 

Doménou parkovacích věží je možnost parkování nad sebou až 20 vozidel na ploše představující pouhá 2 
parkovací místa.  

Jednoduchá instalace, revize i servis tohoto nevyhrazeného zdvihacího zařízení Vám ve Vašem městě 
umožní zachovat více místa pro zeleň a dětská hřiště, při zachování komfortního parkování v příjemné 
pochozí vzdálenosti od domu a bytů Vašich obyvatel.   

Více informací najdete na www.parkovaciveze.cz a v příloze e-mailu. 

Děkujeme Vám za čas věnovaný tomuto e-mailu a přejeme hezký den 

 

S úctou 

Ing.

Obchodní manažer 
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tel.: +420

@: @parkingtowers.eu 

www.parkovaciveze.cz 

www.parkingtowers.eu 

Parking Towers s.r.o. 

Závodní 1089 

735 41 Petřvald 

Česká Republika 


