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Dle rozdělovníku

   

Spis. značka: Naše číslo jednací: „ Vyřizuje: V Praze dne:

SZ MCP20003381/2023 MCPZO 004290/2023/OZPD/Bld Mgr. Vera Bidlova _ 8.2.2023

vera bidlova©gocern|cecz

720 449 122

k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu

k informacím sděluji:

1. Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20, jakožto příslušný silniční správní

úřad, archivuje stanovení dopravního značení po dobu Slet od jejich vydání. Poté jsou

tato stanovení v souladu s platným skartačním řádem předána archivářkou úřadu ke

skartaci. Na Váš dotaz ve smyslu a) kdo konkrétně, b) kdy a c) z jakého konkrétního

důvodu rozhodl o umístění dopravní značky „B 2 — Zákaz vjezdu všech vozidel( (dále

jen „B 2“), tak nemůžeme odpovědět.

2. K Vašemu dotazu, proč není v dané lokalitě místo dopravního značení „B 2“ umístěno

jiné dopravní značení, např. kombinace značek upravující přednost „P 7“ a „P 8“,

sdéluji, že o umístění dopravního značení žádá správce komunikace, kterým je v tomto

případě Odbor místního hospodářství, či jakýkoli účastník silničního provozu. Zádost
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mu5I krome Jlneho obsahovat tez zduvodnenl a jednoduchy planek se navrhem

umístění navrhovaného dopravního značení. Záclnou žádost v dané věci jsme

neobdrželi.

Silniční správní úřad žádost projedná s Policií ČR a vyžádá si stanovisko správce

komunikace (případě že nebyl správce žadatelem).

V tomto konkrétním případě upozorňuji, že dopravní značení „B 2“ umožňuje

parkování po jedné straně komunikace, aniž by byly porušeny podmínky vyplývající ze

zákona č. 361/ZOOOSb.
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Umístěním dopravního značení „P7“ a „P 8“ by sice umožňovalo obousměrný provoz,

ale došlo by k významné redukci parkovacích míst, kterých je v daném území velký

nedostatek.

3. Chcete—Ii poslat příspěvek do časopisu Hornopočernický zpravodaj, můžete jej zaslat

na e—mailovou adresu redakcengocernicecz. Zveřejnění příspěvku je nenárokové.

Redakce bude při jeho zařazování postupovat v souladu se statutem

Hornopočernického zpravodaje.

S pozdravem

Mgr. Věra Bidlová

vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

- Spis


