
Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor pozemních komunikací a drah 
 

Praha, 2. 2. 2021 

 

Informace o kontrolní činnosti a jejich výsledcích za rok 2020 

 

V období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 provedl Magistrát hlavního města Prahy, odbor pozemních 

komunikací a drah tyto kontroly: 

- oddělení speciálního stavebního úřadu a silničního správního úřadu - v důsledku nouzového stavu 

byly provedeny z plánovaných kontrol výkonu přenesené působnosti pouze 2 v termínu                                       

30. 1. - 1. 2. 2020 na ÚMČ Praha 4 a 28. 5. -29. 5. 2020 na ÚMČ Praha 15. V obou případech se jednalo 

o plánovanou kontrolu výkonu přenesené působnosti na úseku stavebního řádu pro komunikace a 

kontrolu vyřízených souvisejících spisů. V obou případech nebyla uložena žádná opatření k nápravě.   

 
- oddělení speciálního stavebního úřadu a drážního správního úřadu – provedlo celkem 253 kontrol 
(viz přiložená tabulka „Přehled výkonů SD ve věcech drah“) na dodržování zákona o dráhách u 
právnické osoby: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.  
 
Jako nejčastější pochybení byly shledány drobné nedostatky spočívající v nevyvěšení tabulek se 
zákazem vstupu do veřejnosti nepřístupných prostor ve stanicích metra, včas neodstraněný 
manipulační zábor po modernizaci obchodních jednotek v prostorách metra, dále pak např. nečistota 
na zastávkách tramvají, stržený jízdní řád na označníku tramvajové dráhy apod., který byly po výzvě 
drážního správního úřadu bezodkladně odstraněny na místě samém. 
 
 

Přehled výkonů státního dozoru ve věcech drah drážního správního úřadu hl. m. Prahy  
za období leden 2020 – 31. 12. 2020 

 



- oddělení silničního správního úřadu provedlo celkem 30 kontrol ve smyslu výkonu státního dozoru 
ve věcech pozemních komunikací.  
 
Jako nejčastější pochybení byla shledána: 
 
- nesoulad dopravních opatření s předloženou dokumentací u 40,00 % kontrol 
- neoprávněnost zvláštního užívání pozemních komunikací u 16,67 % kontrol 
- znečištění pozemních komunikací u 6,67 % kontrol 
  
Jako nejzávažnější pochybení bylo shledáno: 
 
- neoprávněné zvláštní užívání pozemních komunikací, kde v 5 případech byla uložena pokuta ve 
správním řízení 
  
 

 

 


