Žadatel:

V Praze dne 25. 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 15. 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“) doplnění žádosti
, o poskytnutí této informace:
- 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, a to za období od 12. ledna 2013.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informace:
Za požadované období (tj. od 12. ledna 2013 do dne doplnění žádosti žadatele) bylo vydáno
celkem 185540 povolení ke vjezdu / parkování v areálu Pražského hradu pro osoby, jež
nejsou v zaměstnaneckém poměru ke Správě Pražského hradu či Kanceláři prezidenta
republiky. Tato povolení k vjezdu / parkování jsou vydávána v souvislosti se zajišťováním
dodávek, služeb a staveb pro Správu Pražského hradu či chodu Kanceláře prezidenta
republiky (mimo jiné k zajišťování kulturních a státně reprezentativních akcí, státních
návštěv, zajištění provozu energocentra, kontrolních dnů atd.), dále jsou tato povolení
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vydávána zejména pro účely zásobování veškerých restaurací a obchodů umístěných v areálu
Pražského hradu, vjezdu hasičské záchranné služby, bezpečnostních útvarů působících v
areálu Pražského hradu, inspekčních kontrol, rovněž pro účely archeologických průzkumů,
restaurátorských prací atd.).
Nad shora uvedené je třeba konstatovat, že v databázi jsou evidována veškerá nahlášená
vozidla daného dodavatele, útvaru či úřadu, kterým je povolen vjezd do areálu Pražského
hradu, avšak ne všechna tato nahlášená vozidla následně vjezd zrealizují nebo se naopak
může jednat o dlouhodobé opakované vjezdy.

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