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Žádost o poskytnutí informace 

 

Vážení,  

 

tímto si Vás ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

dovoluji požádat o poskytnutí informací a to: 

1. Zda byla parcela 1568/87 v k.ú. Řeporyje (okres Hlavní město Praha);745251, schválena 

jako pozemní komunikace a pokud ano, žádám o zaslání elektronické kopie tohoto 

rozhodnutí. 

2. Zda je pro výše uvedenou parcelu platná dopravní značka IP 26a „obytná zóna“ instalovaná 

v ulici Dělená/, Praha -Řeporyje  (umístění dopravní značky je vyznačeno v příloze). 

3. K dopravní značce IP 26 „obytná zóna“ umístěné v ulici Dělená, Praha -Řeporyje, viz 

příloha, žádám o zaslání elektronické kopie rozhodnutí, z něhož vyplývá její platnost pro 

konkrétní pozemní komunikaci respektive parcely. 

4. Dále, vzhledem k nejasnostem v dopravním značení, Vás žádám o informaci, kde se v ul. 

Dělená a Wiesentahlova, Praha -Řeporyje, nachází schválená místa pro parkování vozidel – 

parkoviště. 

S pozdravem  
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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění 

 

 
 

 
 

k Vašemu podání dne 13. 06. 2017 uvádíme následující: 
 

1. pozemek parc č. 1568/87 v k. ú. Řeporyje není pozemní komunikace zařazená do 
sítě místních komunikací ve smyslu § 3 a 6 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, v platném znění, ale ve smyslu § 7 téhož zákona je z části účelovou 
komunikací ve vlastnictví soukromé nebo právnické osoby 

2. vzhledem k tomu, že vlastník této účelové komunikace nepožádal příslušný silniční 
správní úřad o omezení veřejného práva na její užívání, je dotčená komunikace 
(zpevněná plocha) veřejně přístupná tzn., že slouží k veřejnému užívání a z tohoto 
důvodu podléhá platnosti dopravní značky IZ 5 a/b „Obytná zóna“. Aby dotčená 
plocha mohla oficiálně sloužit k účelu parkování vozidel, musí být označena dopravní 
značkou IP11 „Parkoviště“, což musí provádět vlastník účelové komunikace, se 
souhlasem příslušného silničního správního úřadu po písemném souhlasu 
příslušného orgánu Policie ČR 

3. k tomuto bodu sděluji, že v archivu odboru dopravy MČ Praha 13 se stanovení 
definitivního dopravního značení pro tuto stavbu již nenachází, nicméně dopravní 
značení bylo schváleno v rámci stavebního řízení při kolaudaci stavby 

4. vzhledem ke skutečnosti, že komunikace Dělená a  Wiesenthalova jsou  v režimu 
provozu „Obytná zóna“, stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště, 
ve  smyslu  §  39  odst.  5)  zákona  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních 
komunikacích,  v platném  znění,  jehož  znalost  je  součástí  předpokladů  odborné 
způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

 

 
 

S pozdravem 
 
 
 
 
 

RNDr. Vladimír D r a g a n, CSc. 
vedoucí odboru 
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