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Vážený pane zastupiteli, 

 

Správní orgán zdůrazňuje, že vyznačení vyhrazeného parkovacího místa dopravním značením 

bylo provedeno na žádost žadatele, se souhlasným stanoviskem Policie České republiky a 

souhlasem vlastníka předmětné komunikace. 

 Na základě konzultace se zástupcem Policie České republiky se správní orgán rozhodl 

Vašemu návrhu na přemístění parkovacího místa nevyhovět. Jelikož konzultace probíhala 

v neformální rovině, o stanovisko policie k přemístění dopravního značení správní orgán 

nežádal. 

 K vyhrazenému parkovacímu místu pro tělesně postižené v ulici Socháňova lze konstatovat, 

že dopravní značení bylo provedeno tzv. místní úpravou provozu, která se v odůvodněných 

případech může odchýlit od tzv. obecné úpravy provozu, která je ukotvena v zákoně 361/2000 

Sb., o silničním provozu. Vyhrazení parkovací stání bylo stanoveno správním orgánem  

za přechod pro chodce ve směru jízdy s ohledem na intenzitu dopravy a nízkou rychlost 

vozidel, kterou se v ulici Socháňova pohybují.  

 Na základě urgence, správní orgán požádal dne 06.05.2021 Policii České republiky, odbor 

služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství o stanovisko z hlediska bezpečnosti 

ke stávajícímu vyhrazenému parkovacímu stání v ulici Socháňova, k.ú. Řepy. Obsah tohoto 

stanoviska provedenou místní úpravu nikterak nerozporuje. Stanovisko Vám zasíláme 

v příloze. 

  

           S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Michal Štěpař 

zastupitel 
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Č. j.  KRPA-116025-1/ČJ-2021-0000DŽ      Praha 10. května 2021 
 

Počet listů: 1 
                                                                                                                    Přílohy:           1/17 
Úřad městské části Praha 17 
Odbor životního prostředí a dopravy 
Žalanského 291 
163 00 Praha - Řepy  
 
„Stávající parkovací místo pro osobu těžce tělesně postiženou“ ulice Socháňova, v k. ú. Řepy 
v Praze 17- stanovisko. 
 
K Vaší žádosti ze dne 06. 05. 2021. 
 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby dopravní policie, jako orgán státní 
správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu 
ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích, po posouzení umístěného vyhrazeného parkovacího místa v ulici Socháňova 
v Praze 17, vydává následující vyjádření: 
 
Na základě Vaší žádosti o stanovisko k osazenému stávajícímu svislému dopravnímu značení (IP 
12 + E13) a vodorovnému dopravnímu značení (V 10f), které se nachází při pravém okraji 
komunikace v těsné blízkosti za přechodem pro chodce na ulici Socháňova ve směru od ulice 
Peřinova v Praze 17, bylo provedeno šetření z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu. Zejména bezpečnosti přecházejících chodců přes uvedený přechod pro chodce. 
Provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že v uvedené lokalitě je nižší intenzita dopravy a 
vzhledem k šířkovým poměrům komunikace ulice Socháňova a jejímu uspořádání nedovoluje 
řidičům dosahovat vyšších rychlostí. Uvedené dopravní značení je v lokalitě osazeno od roku 2018 
a do současné doby nebylo zaznamenáno, že by docházelo k nebezpečným situacím ohrožující 
bezpečnost přecházejících chodců. Ve statistice dopravních nehod bylo zjištěno, že v dané lokalitě 
od roku 2018 do současnosti nedošlo k žádné dopravní nehodě za účasti chodce. Policií ČR 
nebyly zaznamenány žádné podměty občanů na to, že by docházelo na uvedeném přechodu pro 
chodce k nějakým situacím ohrožující bezpečnost chodců. Z hlediska zvýšení bezpečnosti by bylo 
přínosné vymezit prostor za přechodem k zamezení parkování v bezprostřední blízkosti, přesto je 
stávající místní úprava v souladu s platnou legislativou. Policie ČR neshledala důvody, které by 
naznačovaly zvýšení ohrožení bezpečnosti chodců.  
 
Součástí tohoto vyjádření je přehled nehodovosti od roku 2017 do současnosti, který posíláme 
v příloze. Při dalším jednání prosím uvádějte příslušné číslo jednací. 
 
 
Vyřizuje: kpt. Ing. Petr Bílek,  974 825 685. 
                                                                                                                  plk. Mgr. Jiří Dušek 

vedoucí odboru 
           z r. mjr. Ing. Ladislav Břeský, v. r. 
 

        
 

http://a00-etr-apl.pcr.cz/etr_a0/dotazy/get_xml.asp?id=53393018&rp=20191204134945
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