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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č.

106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu

k informacím
Dne 03.07.2019 obdržel Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních komunikací & drah.
(dále jen „Magistrát“) Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb..

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InÍZ“), ve věci
„umigtěnía provozování rek lamních zařízení v silničním ochranném pásmu silnic ]. třídy na
územíhl. m. Prahy. Z důvodu změny zákona č. 13/1999 Sb., o pozemních komunikacích, ve
:něnípozdějších předpisů (dálejen „p.p. “), která byla provedena :ákonem č. 192/2012 Sb.
splatnostíod 1.9.2012, jsou reklamní zařizení nyní umístěná v silničním ochranném pásmu
silnic ]. třídy v rozporu s tímto zákonem. “

K Vašim dotazům sdělujeme následující:
1) „Odpovídá skutečné rozdělení působnosti silničních správních úřadů na úze mí hl. m.
Prahy výše uvedeným pravidlům, obsaženým v ZPK (tj. u všech silnic 1. třídy na
úze mí hl. m. Prahy vykonává působnost SSU MHMP a u všech dálnic na území hl. m.

Prahy vykonává působnost M D) ncboje působnost silničních správních úřadů
rozděle na podle jiných krité rií nebo jiného klíče?“
Magistrátjalx'o krajský úřad vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech

silnic !. (říafv na území hl. m. Prahy dle ust. Š' 40 zákona č. 13/1997 Sb.. o pozemních
kalmmikacích, ve :něníp.p. a Statutem hl. m. Prahy.
Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“) wkonává státní správu na dálnicích dle výše
uvedeného zákona.

2) „Pokud je působnost silničních správních úřadů rozdělena podle jiných krité rií či
jiné ho klíče, prosíme 0 poskytnutí následujících informací:

Za) Jak je fakticky rozděle na působnost silničních správních úřadů u silnic I. třídy
a dálnic nacháujících se na území hlavního města Prahy?“
Působnostsilničních spráwu'ch úřadůje stanovena zákonem - vizjiž v odpovědi 1).
2b) „Poskytnutí seznamu, evidence, tabulky či jiného dokumentu nebo infomace ze
které vyplývá u kterých silnic [. třídy, resp. úseků silnic 1. 'třídy, nacházejících se
na území hlavního města Prahy, vykonává působnost SSU MHMP a u kterých
vykonává působnost SSU MD, případně jiný orgán (např. úřad mčsts ké části).“

12

Sídlo: Mariánské nám. 212. llOOl Praha !
Pracoviště: Jungmannova 35,529. llO 00 Praha [

Elcklrnnicků .. .,. 7.7.3m9

Kontaktní centrum: 12 444, fax 236 007 157

mmm &% _ :

E-mail: Q()stafa"=|)ral1a.cu. ID DS: 48ia97h

J\j"š'““_"'“;'
ydu|\»\(/\r1.'

_

„»1mnl„
I'lulrlust dn : Žil % 3020 |4525'5N»(KIM(11:(I

Na území hl. m. Prahyjsou silnice I. třídy: „Strakonická

Praha 16 v úseku D0 (cca 3

m před SVO č. 5 24927před sjezdem na Radotínský most) - hranice hl. m. Prahy. Dále
„Lipská Praha 6 v úseku Evropská (cca 12 m za SVO č. 606782) - hranice hl. m.
Prahy, včetně nájezdů/s/ezdů na silnici Lipskou, (j. úsek NN2178. A silnice I. třídy
„Cínovecká", Praha 8 v úseku Dáblícká (směr : centra. cca 9 m za SVO č. 80665 0:
směr do centra cca 13 m za S VO č. 806645) - hranice hl. m. Prahy. včetně

.qjezdů/nájezdů na kom. Dáblickou.
Působnost Magistrátujakopříslušného silničního správního úřadu u siln ic [. třídy - viz
odpověd'č. ]).
Magistrát nemá k dispozici iiqurmace O tom, na kterých dálnicích vykonává státní
správu MD.
2c) „Pos kytnutí seznamu, evide nce, tabulky či jiného dokumentu nebo informace ze

které vyplývá u kterých dálnic, resp. úseků dálnic, nacházejících se na území
hlavního města Prahy, vykonává působnost SSÚ MHMP a u kterých vykonává
působnost SSÚ MD, případně jiný orgán (např. úřad městské části.“
Magistrát nemá tyto ihfbrmace k dispozici — viz odpověd'č. ]).
2d) „Poskytnutí evidence, seznamu, tabulky, mapy či jiného dokumentu nebo jiné
infomace ze které vyplývá rozděle ní pozemních komunikací nacházejících se na

území hlavního města Prahy do jednotlivých kategorií (tj. na dálnice, silnice,
místní komunikace, účelové komunikace) a tříd (tj. dálnice l. a dálnice II. třídy;

silnice I. třídy, II. třídy a III. třídy; místní komunikace 1. třídy, II. třídy, III. třídy
a IV. třídy)“.
Zařazení pozemní komunikace ((jejich rozdělení do kategorií (1 tříd je stanoveno

zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněnípp.
3) „Pos kytnutí evidence, seznamu, tabulky, mapy či jiného dokume ntu nebo jiné
informace ze které vyplývá u kterých pozemních komunikaci, s výjimkou dálnic a
silnic 1. třídy, nacházejících se na úze mí hlavního města Prahy, vykonává působnost
SSÚ MHMP a u kterých silniční správní úřady jednotlivých městs kých částí.“
Magistrát vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic [. a II. třídy,

a místních komunikací ]. třídy na území hl. m. Prahy na základě zákona č. 13/1997 Sb.,
0 pozemních komunikacích, ve zněm'p.p. a Statutu hl.m.Prahy.
Přičemž seznam silnic [. a II. třídy. a místních komunikací ]. třídy na území hl. m. Prahy,

kde působnost vykonává Magistrát, žadatelji obdržel.
Úřady městských částína územz'hl. m. Prahy! - 22 vykonávajíslámí sprá vu v přenesené

působnosti na základě Statutu hl. m. Prahy a kjejich evidenci, seznamy, tabulky, mapy či
jiné dokumenty nebojiné informace, tak Magistrát tímto nedisponuje.

S pozdravem

Ing. Aleš Krejča, v. r.
Pověřen řízením odboru pozemních komunikací & drah
STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Kolbabová,
pode ps áno elektronicky
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