
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 20 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 41238/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 14.04.2022 

Obsah žádosti: Dopravní značení Prievidzská 23 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
DOP 

Odpověď poskytnuta dne: 26.04.2022 

Odpověď poskytnuta:  V plném rozsahu 

Přílohy: 0 

 

 

Odpověď:   
 

Vážená paní inženýrko, 

 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

14.04.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o 

dopravním značení na ulici Prievidzská 23. 

 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

- Dopravní značení a provoz na pozemních komunikacích upravuje Zákon č.361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; jeho prováděcí Vyhláška č. 509/2021 Sb., kterou se provádějí 

pravidla provozu na pozemních komunikacích; podmínky pro užití, umístění a provedení 

dopravního značení vychází z Technických podmínek TP 65 – „ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ 

ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH“ a příslušné Vzorové Listy pro jednotlivá 

dopravní značení a dále České státní normy pro dopravní značení jako jsou např. ČSN EN 

12899-1, nebo ČSN EN 1436. 

 

- Žadatelem trvalého dopravního značení jako místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích bývá z pravidla vlastník dotčené pozemní komunikace, případně správce, 

nebo zástupce vlastníka. V tomto případě byl žadatelem vlastník místní komunikace – 

Město Šumperk. 

 

- Uvedené dopravní značení zde bylo umístěno z důvodu vyhodnocení dopravní situace na 

místě samém (parkování vozidel v nepřehledném úseku zatáčky) a z důvodu zvýšení 

BESIP a na základě souhlasného stanoviska dotčeného orgánu Policie ČR – DI Šumperk. 

 

http://www.sumperk.cz/


 

- Případné dopravní přestupky zde mohou řešit nezávisle na sobě jak Policie ČR, tak 

Městská police Šumperk. Evidence přestupků MěÚ Šumperk - odboru dopravy není 

vedena podle místa „spáchání“, takže není možné (bez rozsáhlého a komplexního 

dohledání spisů a dožádání Policie) jednoduše uvést, kolik přestupků zde bylo za 

posledních 5 let evidováno.  

 

S pozdravem 

 

Ing. Radek Novotný 

Vedoucí odboru dopravy 

Odbor dopravy 

Městský úřad Šumperk 
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