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Magistrát města Pardubic 
Odbor dopravy - Oddělení koncepce dopravy 
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 

 
*S00BX021S2E1* 
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Váš dopis zn.: MmP 4976/2023  
Ze dne:  10.1.2023  

Číslo jednací: MmP   9299/2023 
Spisová značka:  SZ_MMP   4976/2023 
Počet listů: 1 
Počet příloh: 0 

Vyřizuje:    Martin Ptáček 
Telefon:    +420 466 859 134 
E-mail:  martin.ptacek@mmp.cz 

Datum:  18.01.2023        

 

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ze dne 10.1.2023  

 
Text žádosti: 
Vzhledem k tomu, že se musel měnit HW i SW, tak se nedivím, že cena za parkování v Pardubicích je taková 
jaká je a navíc většinou od 7 do neskutečných 22 hod.!!!! Je to hanba a je vidět snahu o vytřískání co nejvíce 
peněz za parkování. 
Například v sousedním Hradci Králové je parkování ve všední den placené od 8 do 18 hod.!!!!!! (v příloze 
ceník v HK). 
Nové vedení města by se mělo nad tímto opravdu vážně zamyslet. 
 
 
Odpověď: 
Projekt Inteligentní parkovací systém v Pardubicích je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního 
programu Doprava z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy finanční prostředky jsou 
poskytovány v souladu s uzavřenou Rámcovou smlouvou o financování projektu Inteligentní parkovací 
systém v Pardubicích. Rámcová smlouva je veřejně přístupná v registru smluv na adrese: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21753017  a aktuální znění dodatku č.1 pak na adrese: 
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/22771745 . Celková výše dotace je zesmluvněna na max. částku 22 196 
699,45 Kč z předpokládaných celkových nákladů projektu ve výši 54 155 973,72 Kč. 
 
Předmětem projektu je vybudování jednotného systému řízení parkování a efektivního využití volných 
parkovacích kapacit na území statutárního města Pardubice vč. souvisejících služeb za účelem vytvoření 
inteligentního systému řízení parkování, které je složeno z těchto dílčích částí/aktivit: Aktivita A) Kontrola 
obsazenosti parkovacích míst/lokality, Aktivita B) Dodávka parkovacích automatů, Aktivita C) Dodávka 
Centrálního systému. 
 
Inteligentní parkovací systém poskytne informace o využití parkovacích míst, poskytne lepší přehled o tom, 
jak jsou jednotlivá parkovací místa obsazená. Předmětem projektu/realizace jeho aktivit neslouží k nastavení 
systému „parkování“ to je v kompetenci příslušných orgánů města a aktuálně jej upravuje nařízení č.4/2022 
k dispozici na https://pardubice.eu/cena-za-stani-motorovych-vozidel-na-mistnich-komunikacich 
Ve vazbě na pořízení/realizaci projektu Inteligentní parkovací systém v Pardubicích městu město vynaložilo 
náklady ve vazbě na uzavřené smlouvy s vybranými dodavateli na základě výsledku zadávacího řízení 

 
Vážený pan 
Jiří Sadovský 
U Borku 416 
530 03 ,Pardubice 3 
Jiri.sadovsky@seznam.cz 
604 136 062 
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N006/18/V000020222 DODÁVKA JEDNOTNÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ PARKOVÁNÍ A EFEKTIVNÍHO VYUŽITÍ 
VOLNÝCH PARKOVACÍCH KAPACIT NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PARDUBICE. Proces a postup 
zadávacího řízení je veřejně přístupný k dispozici na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profily-
zadavatelu-platne/p:pzp:query=statut%C3%A1rn%C3%AD%20m%C4%9Bsto%20pardubice/detail-
profilu/pardubice/uzavrene-zakazky/p:puvz:query=Parkova/detail-zakazky/N006-18-V00020222 
 
Dílčí smlouvy k jednotlivým aktivitám vč. položkových rozpočtů za jednotlivé části jsou pak k dispozici: 
 
Aktivita A) Kontrola obsazenosti parkovacích míst/lokality - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15808955 - 
objednatel: T-Mobile Czech Republic a.s. 
 
Aktivita B) Dodávka parkovacích automatů, - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12171248 - objednatel: 
Energovod CZ, a.s. 
 
Aktivita C) Dodávka Centrálního systému - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14214144 - objednatel: MASTER 
IT Technologies, a.s. 

 

 
 

Martin Ptáček 

Vedoucí oddělení koncepce dopravy 

Odbor dopravy 
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