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 Vyřizuje: JUDr. Zdeněk Pánek            č. j. 005/2023               Ve Hřensku, dne 11. ledna 2023 
 
 

 
Věc:  
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím 
 

 
Předkládám odpověď k Vaši žádosti dle mailu ze dne 2. ledna 2023 o poskytnutí informací 

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
 
1. Mezi obcí Hřensko a dotčeným podnikem Oáza v Hřensku není sjednána žádná smlouva o 
provozování placených parkovacích služeb na parcele obce. Paní Zdeňka Rajmanová, dále jako 
„plátce oplatku“,  platí místní poplatek za vyhrazená parkovací místa před objektem, tj. mezi obcí 
a plátcem poplatku je založen veřejnoprávní vztah, jež zakládá plátci výhradní užívání 
parkovacích stání, a to za úplatu ve formě místního poplatku. Z pohledu soukromoprávního, tj. 
z titulu vlastnictví pozemku, obec žádnou smluvní úpravu, resp. úplatu, nevyžaduje, vycházeje 
z toho, že užívání místní komunikace je ze zákona bezúplatné a dále vychází i z běžné praxe i 
jiných obcí či měst, např. statutárního města Děčín. 
 
2. Obec Hřensko nevydala souhlas s umístěním reklamního banneru o cenách parkovného na 
mobiliáři obce – plotu. Obec doplňuje, že si je umístění banneru vědoma, nesouhlasí s jeho 
umístěním a praxí vybírání parkovného a prostřednictvím Obecní policie Hřensko vyzývala plátce 
poplatku k odstranění banneru a bude v těchto výzvách pokračovat. 
 
3. Obec Hřensko nevydala souhlas s umístěním reklamního "áčka" rest. Oáza. Obec si je 
umisťování „áčka“ vědoma a postupuje stejně jako shora ad 2. 
 
4. Obec Hřensko nevydala opatření obecné povahy, jež stanoví místní  úpravu provozu o umístění 
zmínění dopravní značky IP12 a dodatkové značky E12 "Restaurace OÁZA", kdy tyto značky jste 
vyfotil a fotografie značek přiložil ke své žádosti. Na doplnění uvádím, že tyto značky neumístila 
na místo obec, na místo je pravděpodobně umístil plátce poplatku. Plátce poplatku nevyzval 
obecní úřad Hřensko jakožto věcně a místně příslušný silniční správní úřad k vydání předmětného 
opatření obecné povahy. 
 
K Vašemu dotazu na doplněnou uvádím, že Obecní policie Hřensko prošetří možné naplnění 
skutkové podstaty přestupku spočívajícího v: 

- neoprávněném osazení dopravní značky v podobě banneru, jež nese znaky dopravní 
značky IP 12“ s dodatečnou informací „Parking 7 Euro, parkování 150 Kč“, kdy fotografii 
banneru jste přiložil k žádosti, na plotu dle ust. § 19 odst. 2 písm. a) z.č. 13/1977 Sb., o 
pozemních komunikacích a  

- umístění pevné překážky v podobě „áčka“ na místní komunikaci, dle ust. § 42a odst. 1 
písm. m) z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                    JUDr. Zdeněk Pánek 
                                                                                                               starosta 
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