MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Úřad městské části
Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 — Vysočany

V Praze dne 22.6.2021

MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

zn.:ZPI 55/2021
sp. zn: S MCP09/066436/2021/2

JUDr. Tomáš Mach, advokát
Viktora Huga 377/4
150 00 Praha 5 — Smíchov

č.j. : MCP09/068514/202 /Dav
vyřizuje: Ing. Davidová
e—mail:davidovaa@

Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu
k informacím

Úřad městské části Praha 9, odbor dopravy, obdržel dne 16.6.2021 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále „Ian“):
1) do kterých kategorií pozemních komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích jsou zařazeny níže uvedené pozemky v k.ú. Vysočany, pokud bude na některých pozemcích
účelová komunikace, pak zda se jedná a veřejně přístupnou účelovou komunikaci nebo účelovou
komunikaci, která není veřejněpřístupná:
— parc.č. 1207/221
- parc.č. 1207/238
— parc.č. 1207/17
— parc.č. 1207/8
— parc.č. 2099

Dle Ian Vám sdělujeme, že na pozemku v k.ú. Vysočany, parc.č. 1207/221, 1207/ 17, 1207/238, 1207/8 se
nacházejí veřejně přístupné účelové komunikace a na parc.č. 2099 vk.ú. Vysočany se nachází místní
komunikace I. třídy, obojí ve smyslu zákona č. 13/ 1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
2) Dále Vás žádáme o informaci jakožto věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve smyslu

§77 a 77a 2. č. 361/2000 Sb.„ 0 silničním provozu, týkající se aktuálního dopravního značení umístěného
na níže uvedených pozemcích v k.ú. Vysočany:
-

parc.č. 1207/221

-

parc.č. 1207/238

-

parc.č. 1207/17

-

parc.č. 1207/8

-

parc.č. 2099

a tojaké všechny konkrétní dopravní značkyjsou na těchto pozemcích umístěny, kdy ajakouformou správní
činnosti tak bylo učiněno (včetně značky vyznačené na připojeném náhledu z katastru nemovitostí.? a to
zákazu vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou nad 6t, fotografie pořízena dne 15.6.2021
v rozsahu zeleně vyznačeném na náhledu 2 KN).

Jak Vám již bylo sděleno poskytnutím informace dle Ian ze dne 11.6.2021 pod zn. ZPI 46/2021,
sp.zn. S MCP09/059546/2021/2, č.j. MCP09/06241 7/202 1/Dav, se na pozemku parc.č. 1207/221 v k.ú.
Vysočany nachází dopravní značení B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel V obou směrech“ s dodatkovou
tabulkou E13, které je zde umístěno historicky již delší dobu a náš silniční správní úřad k tomuto osazení
dopravního značení nedohledal žádné vydané stanovisko nebo stanovení místní úpravy provozu ve smyslu
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Dále na pozemku parc.č. 1207/17 v k.ú. Vysočany vlastník komunikace v současné době oznámil
dle §77a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, umístění dopravnlho značení B4
„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E5 ,,6t“ a V této věci probíhá správní řízení.

Dále je zde dopravní značení P6 „Stůj, dej přednost v jízděl“ a C3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“,
které je zde taky osazeno historicky již delší dobu a náš silniční správní úřad k tomuto osazení dopravního
značení nedohledal žádné stanovisko nebo stanovení místní úpravy provozu ve smyslu zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.
Na pozemcích parc. č. 1207/238 a 1207/8 v k.ú. Vysočany se dle námi dostupných informací nenachází
žádné dopravní značení.
Na pozemku parc.č. 2099 v k.ú. Vysočany se nachází místní komunikace 1. třídy, ke které odbor
dopravy ÚMČ Praha 9 není příslušným silničním správním úřadem, jak to uvádíte. Tím je odbor pozemních
komunikací a drah Magistrátu hl.m. Prahy.
3) Současně žádáme o informaci, kdy a jakým způsobem bylo odstraněno dopravní značení B4 „Zákaz

vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E5 „6t" původně umístěno na pozemku parc.č.
1207/1 7 a dále B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech “ s dodatkovou tabulkou E13 na pozemku
parc.č. 1207/221, vše v k.ú. Vysočany.
Ktéto informaci sdělujeme, že nemáme žádné dostupné informace ohledně odstranění výše
uvedeného dopravního značení.
4) Vpřípadě, že bude v dané věcí konáno místní šetření, žádáme v rámci poskytnuté informací o sdělení
data jeho konání.
Odbor dopravy ÚMČ Prahy 9 Vám sděluje, že nebyl stanoven žádný datum místního šetření.
5) Vpřípadě správní činnosti, jejímž prostřednictvím došlo k umístění (či odstranění) dopravního značení,
žádáme o specifikací takové správní činností a to tak, aby vylo řízenzVčinnostjednoznačně identifikovatelné,
a to zejména

-

který konkrétní správní orgán toto řízení vede/vedl

-

kdy ajak bylo toto řízení zahájeno
podjakou spisovou značkouje/bylo řízení vedeno a
jakou formou správní činnosti je v dané věci rozhodováno (např. rozhodnutím nebo opatření
obecné povahy).

Ktéto informaci Vám sdělujeme, kumístění nebo odstranění dopravního značení B24 „Zákaz
vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou E5 „6t“ je příslušný silniční správní úřad odbor
dopravy ÚMČ Prahy 9, zahájeno toto řízení bylo dne 27.5.2021 podáním žádosti právnické osoby pod

spisovou značkou S MCP09/057366/2021. Ve věci zatím není rozhodnuto, proto nemožno sdělit formu
správní činnosti.

Mgr.

c." omas voboda

vedoucí Odboru dopravy

-

spis, evidence

