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Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní,
dne 23. prosince 2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“).
V obsahu Vaší žádosti žádáte o poskytnutí informací:

ve věci dopravního značení, konkrétně značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel a zákaz vjezdu
všech vozidel v obou směrech, které jsou umístěny na pomezí konce ulice K Pazderkám a začátku
ulice K Bohnicím v Praze 8. Všechny tyto dopravní značky jsou však přelepeny oranžovým páskem.
1. Jedná se o platné dopravní značení?
2. Pokud nikoliv, z jakého důvodu?
3. Jsou řidiči povinni se předmětnými dopravními značkami řídit?

Informace požadujete poskytnout prostřednictvím Vaší datové schránky.
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V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme a
sdělujeme:

Na katastrálním území MČ Praha Troja se v ulici K Pazderkám ve směru k ulici K Bohnicím
nachází svislé dopravní informativní a zákazové značení omezující průjezd vozidel mimo vozidel
MHD a IZS od pondělí do pátku v čase 07:30 až 09:30 hodin. Toto značení je aktuálně přelepeno
zneplatňující páskou.
ad1) Předmětné svislé dopravní značení je aktuálně zneplatněno.
ad2) Zneplatnění je z důvodu nedostatečné kapacity křižovatek přivádějících motorová vozidla ze
severních částí města a z navazujících oblastí do tunelu Blanka ulicemi Liberecká, Čimická,
Zenklova a Trojská.
ad3) Z důvodu zneplatnění předmětného značení nemají řidiči povinnost se daným značením řídit.

Bc. Jiří Pořízka
vedoucí ÚKAS

S pozdravem

Rozdělovník:
1.
2. ÚKAS- do spisového materiálu.
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