Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 20.4.2018

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje, obdržely
dne 13. 4. 2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„Dobrý den,
na základě zákona 106/1999 Sb. Vás žádám o níže uvedenou informaci:
V blízkosti křižovatky Jasmínová x Jahodová je výjezd od Základní školy Švehlova. V tomto týdnu v jeho
blízkosti bylo provedeno vodorovné dopravní značení V12c v rozsahu viz níže. Na komunikaci vedoucí ke škole
je značka zákaz vjezdu B01 s dodatkovou tabulkou tabulkou E12, která umožňuje vjezd vozidel zásobující
školu. V minulosti v místě byla provedena vodící čára V04 (viz foto níže). Osobně si myslím, že jde o výjezd
z účelové komunikace (nikoliv křižovatku). Rád bych se zeptal:
zdali výše uvedený výjezd od školy je výjezd z účelové komunikace nebo jestli se jedná o běžnou křižovatku?
Předem děkuji za odpověď“.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky do datové schránky.
Dle § 2 písm. w zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, je křižovatka
místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo
lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci. Ve smyslu tohoto ustanovení
se tedy nejedná o křižovatku a řidiči by se měli chovat dle § 23 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, v platném znění - při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na
pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní
komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po
pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z
obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci…. Pro přehlednost je dopravní situace zdůrazněna
vodorovným dopravním značením V4, kterým jsou oddělována „místa ležící mimo pozemní komunikace“.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk razítka“

„podepsáno elektronicky“

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
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fax: +420 267 093

IČ: 00063941

Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30

e-mail: posta@praha10.cz

Bankovní spojení:

www.praha10.cz

