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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9

Úřad městské části

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 — Vysočany

MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Tomáš Mach, advokát

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 — Smíchov

č.j. : MCP09/062417/2021/Dav

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

k informacím

Úřad městské části Praha 9, odbor dopravy, obdržel dne 31.5.2021 Vaší žádost o poskytnutí

informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů (dále „InÍZ“):

l) do kterých kategorií pozemních komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., 0 pozemních

komunikacíchjsou zařazeny níže uvedenépozemky v k.ú. Vysočany:

- parc.č. 1207/221

- parc.č. 1207/17

- parc.č. 1207/238

- parc.č. [207/8

- parc.č. 1952

- parc.č. 2099

Dle InÍZ Vám sdělujeme, že na pozemku v k.ú. Vysočany, parc.č. 1207/221, 1207/17, 1207/238,

1207/8 a 1952 se nacházejí 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 informacijakožto věcně a místně příslušrtjisilniční správní úřad ve smyslu

§77 a 77a 2. č. 361/2000 Sb.„ o silničním provozu, týkající se dopravního značení umístěného na níže

uvedených pozemcích v k.ú. Vysočany:

- parc.č. [207/22]

- parc.č. 1207/17

- parc.č. 1207/238

- parc.č. 1207/8

- parc.č. 1207/16

— parc.č. 2099

a tojaké všechny konkrétní dopravníznačkyjsou na těchtopozemcích umístěny, kdy ajakouformou

správní činností tak bylo učiněno ( včetně značky zákazu vjezdu nákladních automobilů nad

6t)...



Dle námi provedeného místního šetření sdělujeme, že na pozemku parc.č. 1207/221 v k.ú.

Vysočany se nachází dopravní značení B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel V obou směrec “

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.

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

dopravm'ho 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 jízdě!“ 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.

Napozemcích parc. č. 1207/8 a 1207/16 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. Tímje odbor pozemních

komunikací a drah Magistrátu hl.m. Prahy.

Mgr. Bc. Tomáš Svoboda

vedoucí Odboru dopravy
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