Úřad městské části Praha 10
Odbor životního prostředí, dopravy
a rozvoje
Váš dopis zn.:
Naše značka: P10-021677/2020
Vyřizuje linka: Šimonová / 384
V Praze dne: 27.2.2020

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
18. 2. 2020 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:
„Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, úřad o poskytnutí následujících informací:
 Jaké kroky učinil úřad za poslední 3 roky k identifikaci majitele a odstranění vraku obytného přívěsu
okrové barvy odstaveného před vchodem Kubánské náměstí 1270/7 Praha 10?


Z jakého důvodu úřad, MČ a jemu podřízená obecní police P10 nekoná (usuzuji vzhledem
k několikaletému chátrání přívěsu na stejném místě) a tím ignoruje problematiku tzv. nočního
parkování nákladních automobilů v hlavním městě Praze?
Tato je upravena dopravní značkou IP 25a „Zóna s dopravním omezením“ se symbolem DZ B 29 „zákaz
stání“ s textovým údajem „20-6h“ a s vyobrazením dodatkových tabulek E 9 „Druh vozidla“ s
vyznačenými symboly autobusu, nákladního automobilu s textem 3,5t, nákladního automobilu s
textem CAMPER, traktoru, obytného přívěsu a motorových vozidel s přívěsem, umístěnou na všech
příjezdových komunikacích do území hl.m. Prahy. Z výše uvedeného je zřejmé, že zákaz parkování na
veřejných komunikacích na území hlavního města Prahy se vztahuje na tato vozidla v nočních
hodinách.

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací do datové schránky
předem děkuji.“

Za poskytnutí informací

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky do datové
schránky formou textu tohoto přípisu.
K odrážce první – Dne 9. 10. 2019 byla vlastníkem předmětné komunikace doručena zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu žádost o uložení povinnosti provozovateli vozidla (karavanu) odstranit vrak z veřejných
komunikací ve smyslu § 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Uvedeným
dnem bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci. Jelikož byl karavan označen registrační značkou Velké
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Británie, požádal silniční správní úřad ministerstvo dopravy o zajištění výdeje údajů o silničním vozidle, jeho
vlastníkovi a provozovateli u příslušného orgánu jiného členského státu EU. Ministerstvo dopravy žádost
odmítlo s tím, že žádaná data lze poskytnout dle Směrnice Evropského parlamentu rady (EU) 2015/423/EZ ze
dne 11. 3. 2015 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti
silničního provozu pouze pro vyjmenované přestupky, nikoli pro postup dle § 19c zákona č. 13/1997 Sb. Správní
orgán dále postupuje v souladu se správním řádem a neznámému účastníkovi ustanovil opatrovníka.
K odrážce druhé - ÚMČ Praha 10 není příslušný k dohledu nad pravidly silničního provozu plynoucími ze zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, ani k řešení Vámi uvedeného
přestupku proti tomuto zákonu. Postup odstraňování vraku vlastníkem pozemní komunikace je stanoven přímo
v §19c tohoto zákona tak, že Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku na návrh vlastníka pozemní
komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové
komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne,
kdy byla pravomocně uložena povinnost podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku
na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo
odstraňování autovraků. Není-li silničnímu správnímu úřadu provozovatel vozidla znám a účelem tohoto
ohledání je zjištění jeho totožnosti, oznámí se usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením
ohledání vozidla a současně vyvěšením na úřední desce. Při ohledání vozidla lze otevřít uzamčené vozidlo i v
nepřítomnosti jeho provozovatele. Správní řízení o uložení povinnosti provozovateli vraku odstranit ho z
komunikace probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtách
stanovených tímto právním předpisem. ÚMČ Praha 10 zároveň není nadřízeným orgánem obecní (městské)
policie, která spadá pod hl. m. Prahu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Bc. Martin Pecánek
vedoucí odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

„otisk úředního razítka“

„podepsáno elektronicky“
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