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Město Mikulov
Odbor finanční

Náměstí 1, 69220 Mikulov
tel.:519444555, fax:519444500
e-mail:podatelna@mikulov.cz

*MUMIX00RX3DP*
MUMIX00RX3DP

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Vážený pane doktore,

obdrželi jsme dne 4. 8. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informací a požadované údaje Vám
poskytujeme takto:

1. Jaká částka byla za prodej parkovacích oprávnění vybrána společností TEDOS
Mikulov s.r.o.?

Společnost TEDOS Mikulov s. r. o. za období 1–6 2022 prodala parkovací oprávnění za
1.278.717 Kč. Pro oblast 2 tj. Náměstí a Kostelní náměstí bylo vydáno 66 oprávnění, pro
oblast 3, 4 to bylo 1546 oprávnění a zaměstnaneckých bylo vydáno 254.

2. Jaká částka byla vybrána za krátkodobé stání v Mikulově společností TEDOS
Mikulov s.r.o.?

Za parkování v období leden–červen 2022 bylo vybráno hotově tj. přímou platbou
v parkovacích automatech 1.135. 594 Kč , úhradou platební kartou 1.589.521 Kč a
prostřednictvím aplikace MPLA částka 135.475 Kč.

Tržby - dle místa parkování 2022
Komenského 365 457
Svobody 175 323
Alf Muchy 122 457
Česká 123 354
Vrchlického 66 327
Koněvova 40 926
Scharfova alej 2 736
Brnněnská 45 835
Vídeňská- pod poliklinikou 33 018
ul. 1. května - část 400
ul. Svobody 66 345
Husova 4 664
Purkyňova 13 739
Rep. obrany 20 133
Na Hradbách 54 880
Celkem automaty - hotově 1 135 594

Číslo jednací Vyřizuje V Mikulově dne 18.08.2022
MUMI 22032894 Ing. Ingrid Klanicová Počet stran:
Spis Tel: 519444521

Mail: klanicova@mikulov.cz
Vaše číslo jednací:
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3. Jaká částka byla vybrána na pokutách Městskou policií Mikulov, případně Městským 

úřadem Mikulov? 
Městská policie vybrala na uložených pokutách za špatné parkování 1.351.900 Kč.  Příkazem 
tedy bylo od května do července 2022 projednáno 3137 přestupků a průměrná výše příkazu 
činila 411 Kč. K dalšímu řízení na Odbor organizační a vnitřních věcí bylo předáno 466 
přestupků. Odbor organizační vnitřních věcí uložil pokuty na úseku špatného parkování ve 
výši 192.000 Kč  z toho pokut v hodnotě 500 Kč bylo 281  v objemu 141.000 Kč a uložených 
pokut ve výši 1500 Kč bylo celkem 34 v objemu 51.000 Kč. 
 

4. Jaké aktivity a investice jsou v uvedeném období v oblasti parkování vozidel 
financovány z rozpočtu města Mikulov? 

 
Parkoviště Jiráskova – příprava, V roce 2022 je alokováno v rozpočtu 800.000 Kč a 
k dnešnímu dni bylo čerpáno 553.192 Kč na realizaci přeložky VN. Výdaj vyplývá ze 
smlouvy uzavřené mezi městem Mikulov a společností EG. D, a.s. ZM zatím schválilo pouze 
přípravu projektu. Termín realizace výstavby není stanoven. 
 
Parkovací systém – v rozpočtu pro letošní rok vyčleněna částka 756.000 Kč na dopravní 
značení zón, projekt  apod.  K dnešnímu dni čerpáno 158.750 Kč. 
 
Dále bude v měsíci srpnu provedena úprava parkovacího systému na Parkovišti Jiráskova a to  
wifi propojení na parkovišti Jiráskova mezi parkovacím automatem a kamerovým spojem pro 
zajištění obousměrné komunikace na serveru uloženém v budově Měú v Mikulově na 
Náměstí 158/1.  
Cena s DPH 110.971,52,-Kč. Termín dokončení srpen 2022. 
Doposud je parkovací automat „vybaven“ SIM kartou a z důvodu často špatného signálu 
operátora systém nefunguje. 
 
 

5. Jak a v jakých položkách jsou v rozpočtu města alokovány částky týkající se 
parkování vozidel? 

 
Výdaje na zajištění parkování jsou vyčleněny v kapitole doprava.  Konkrétně se jedná o 
položku „parkovací systém“ a  „ provoz a údržba parkoviště Jiráskova „ a „Parkoviště Na 
Hradbách -příprava“. 
 
Výdaje se zajištěním  provozu parkovišť včetně prodeje parkovacích oprávnění jsou výdajem 
společnosti TEDOS Mikulov s.r.o. .  Celkové provozní výdaje za období 1 – 6/ 2022 činily 
3.085.782 Kč, z toho nájemné za pozemky pro parkování (příjem města Mikulov) bylo 
1.687.929 Kč. 
 
 
 
S pozdravem 
 
  
 
 
Ing. Ingrid Klanicová 
Vedoucí finančního odboru 
 
 


