V Praze dne 15. června 2021
č.j. SPH 770/2021

Věc:

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 10. června 2021 obdržela Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č.p.
1, Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO 49366076, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) žádost
, o poskytnutí těchto informací:
A)

Jaká jsou pravidla pro vjezd a parkování soukromých automobilů do areálu Pražského
hradu, mimo jiné pro parkování na III. nádvoří.

B)

Kdo vydává povolení parkovat v areálu Pražského hradu a za jakých podmínek.

C)

Proč a za jakých podmínek má povolení ke vjezdu a parkování v areálu Pražského
hradu povoleno paní Alex Mynářová a Martin Nejedlý. Kdo o povolení ke vjezdu a
parkování požádal.

D)

Kolik bylo vydáno povolení ke vjezdu a parkování v areálu Pražského hradu, včetně
III. nádvoří, pro osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke Správě pražského
hradu ani ke Kanceláři prezidenta republiky.

E)

Kde jsou v areálu Pražského hradu vyhrazena parkovací místa pro zaměstnance, kolik
je těchto parkovacích míst a za jakých podmínek je mohou zaměstnanci využívat.

SPRÁVA PRAŽSKÉHO HRADU
Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
tel.: 224371111, www.hrad.cz, e-mail: sekretariat.sph@hrad.cz

K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
K dotazům pod body A), B) a E):
Pravidla pro vjezd a parkování soukromých automobilů do areálu Pražského hradu (včetně
určení oprávnění pro vydávání povolení k vjezdu a parkování vozů v areálu Pražského hradu
a včetně určení parkovacích míst pro zaměstnance a podmínek jejich užití) jsou stanovena
v interní normě, kterou je Dopravní řád č. 110701 účinný ode dne 1. července 2011. Platné
znění Dopravního řádu včetně příslušné přílohy, která se týká poskytnuté informace, Vám
zasíláme v příloze tohoto sdělení.
K dotazu pod bodem C):
Dle Dopravního řádu, specifikovaného výše, vydává „Vjezdové karty“, „Parkovací karty“ a
„Elektronické karty vjezdu“ ředitel SPH na základě pokynu vedoucího nebo zástupce
vedoucího KPR a na základě žádostí vedoucích pracovníků SPH, ÚOP, VKPR, LSL, HZS a
ZZS. „Speciální jednorázové vjezdové karty“ vydává odbor Protokolu KPR. Bližší Vámi
požadované informace nespadají do působnosti Správy Pražského hradu, nýbrž do působnosti
Kanceláře prezidenta republiky (KPR).
K části Vaší žádosti o informace vedené pod bodem D) bylo vydáno dne 15. 6. 2021 Správou
Pražského hradu samostatné rozhodnutí, a to výzva k doplnění (upřesnění) žádosti o
informace dle § 14 odst. 5 písm. b) zákona.

S pozdravem
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
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