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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, obdržel
dne 10. 2. 2016 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, žádám o poskytnutí informace, zda na vašem území umístěné krátké živičné příčné prahy splňují
vládní vyhlášku 163/2002 Sb, tedy mají certifikaci a posouzení shody. Toto musí podle prohlášení MPO
splňovat všechny krátké příčné prahy.
V případě vašeho tvrzení, že prahy vládní vyhlášku splňují, žádám o doložení.
Vzhledem k tomu, že tyto prahy byly prokazatelně umístěny před více než rokem, žádám, vzhledem k tomu,
že tvoří nebezpečnou překážku silničního provozu, aby v případě nedoložení splnění vládní vyhlášky byly
okamžitě odstraněny.“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
V lednu 2016 Vám bylo sděleno v odpovědi na Vaši stížnost č.j.P10-132178/2015, že živičné zpomalovací
prahy nejsou výrobkem. Nepodléhají tedy nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky. Pro připomenutí přetiskujeme názor Ministerstva dopravy a naši
odpověď: „Stavebně provedený práh je vytvořen stavební úpravou, nikoliv prefabrikátem. V případě, že je
umělá nerovnost provedena stavebně, vyžaduje tento druh úpravy buď stavební povolení, nebo ohlášení.“
Stavebně provedený práh ze živice podléhá jinému režimu než montované příčné prahy plastové
(= výrobek). Živičný práh je realizován jako součást vozovky, mění niveletu a podléhá tedy řízení dle
stavebního zákona. Krátké živičné příčné prahy na území MČ Praha 10 tedy nepotřebují certifikaci a
posouzení shody, ve smyslu vyhlášky č.163/2002 Sb.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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