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Váš dopis zn. Naše č. j. Vyřizuje / linka Datum 

 MC05/152493/2022/ODP/Ma Zdenka Mášová / 

257 000 177 

29.07.2022 

 

 

Poskytnutí informací podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 5, jako povinný subjekt podle § 14 odstavec 5 písm. d) zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“) obdržel dne 28. 7. 2022 (Vaši) žádost o poskytnutí informací kterou eviduje pod č. j. 

152493/2022/ODP/Ma, týkající se dopravního značení v ul. Kudrnova: 

 

a) zda se jedná o opatření obecné povahy a pokud nikoliv, proč nebylo ve věci vydáno 

opatření obecné povahy, 

b) zda bylo Stanovení dopravního značení vyvěšeno na úřední desce ÚMČP5 a pokud ano, 

v jakém období, 

c) proč je Stanovení dopravního značení omezeno do 31. 12. 2022 a zda po tomto datu bude 

vydáno nové stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích s totožnou 

úpravou dopravního značení. 

       

V souladu s příslušnými ustanoveními InfZ poskytujeme následující informace:  

a) Odbor dopravy vydával tuto místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovením, 

nikoliv opatřením obecné povahy, které je ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 361/2000 

Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů vyžadováno u 

Společenství vlastníků domu Kudrnova 234 

Mgr. Jan Klozar, předseda výboru 

Kudrnova 234/4 

Praha 5 

mailto:podatelna@praha5.cz
http://www.praha5.cz/
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světelných signálů, příkazových a zákazových značek, dopravních značek upravujících 

přednost a dodatkových tabulek k nim nebo jiných dopravních značek ukládajících účastníku 

silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích. Odbor dopravy vlastní správní úvahou posoudil situaci tak, že postačí žádost 

vypořádat formou stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

b) Při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které není vydáváno formou 

opatření obecné povahy, není příslušnými právními předpisy (zák. 361/2000 Sb. o provozu na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 500/2004 Sb. správní řád ve 

znění pozdějších předpisů) vyžadováno vyvěšení na úřední desce ÚMČ Praha 5. 

c) Odbor dopravy standardně při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací, 

kterou provádí z důvodu instalace značek informativního provozního charakteru, omezuje 

jejich platnost. Důvodem tohoto opatření je definovat nezbytnou dobu platnosti stanoveného 

dopravního značení s ohledem na vývoj konkrétního případu i dopravní situace v řešené  

oblasti.  

 

Ve věci připomínky, že skutečné provedení dopravního značení neodpovídá situačnímu nákresu 

sdělujeme, že po dohodě s příslušným orgánem Policie ČR bude provedena jeho prohlídka. Ve věci  

Vámi zmiňované žádosti o stanovení místní úpravy dopravního značení uvádíme, že její podání 

musí být provedeno  v souladu s příslušnými ustanovení správní řádu, včetně nezbytných 

náležitostí, kterými je zejména odborně zpracovaný návrh změny dopravního značení. Návod jak 

postupovat je uveden na webových stránkách Úřadu MČ Praha 5:  https://www.praha5.cz/zivotni-

situace/stanoveni-dopravniho-znaceni/. 

 

Podle § 5 odst. 3 bude informace také do 15 dnů od poskytnutí zveřejněna způsobem umožňující 

dálkový přístup na webových stránkách MČ Praha 5:  

https://www.praha5.cz/povinne-zverejnovane-informace/archiv-poskytnutych-informaci-podle-

zakona-c-106-1999-sb/ 

 

 

 

 
……………………………………………… 

Ivan Růžička, vedoucí odboru   
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