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     Městská část Praha 5, Úřad městské části Praha 5, Odbor dopravy, jako silniční správní úřad, 

příslušný podle § 40 odst. 5, písm. b), zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (ve znění 

pozdějších předpisů) a Statutu hl. m. Prahy v platném znění, k Vaší žádosti o sdělení informace 

podle zák. č. 106/1999  ve věci dopravního značení v ulici Deylova na pozemku parc. č. 298/43, 

k.ú. Motol sděluje: 

 

1. Instalace dopravního značení  byla naším odborem povolena na základě žádosti 

Mateřské školy Sluníčko ze dne 23. 6. 2021, která byla podložena souhlasem vlastníka 

pozemku č.j.  S-MHMP 611639/2021 ze dne 20. 5. 2021, kterým je Hlavní město Praha, 

MHMP. V příloze Vám zasíláme stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikací a situační nákres, který byl též odsouhlasen Policií ČR. 

2. Z výše uvedených podkladů vyplývá, že Vaše kritika, týkající se znemožnění vjezdu a 

výjezdu vozidel (dopravní obsluhy jejich objektu) je neoprávněná, neboť vlečné křivky 

pohybu typických vozidel byly projektantem předloženy (v příloze).  

3. S námětem společenství na změnu DZ se odbor dopravy neztotožňuje,  neboť se 

domnívá, že prostor chodníku je nutné s ohledem na zajištění bezpečného pohybu 

pěších, zejména dětí do přilehlého školského zařízení nutné zachovat v maximálním 

možném rozsahu.  

 

     Pro úplnost uvádíme, že k instalaci tohoto opatření zde neoprávněně došlo koncem roku 

2021, čímž nedovozujeme, že to bylo provedeno navrhovateli. Tuto úpravu odstranila na 

základě našeho požadavku TSK hl. m . Prahy, a.s.. Dále upozorňujeme, že v uvedeném prostoru 

na základě užitého DZ (zónového) platí zákaz stání. 

 

 

 

 

Ivan Růžička 

                                                                                             vedoucí odboru 
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