
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 
Žádost o poskytnutí informace (podána dne 9. 2. 2011) na DOP:  

1. Jak jste procesně postupovali a jakou formou jste vydali rozhodnutí o stanovení 

jednotlivých „přechodů pro chodce“, které vyznačují místo, jež je určeno pro přecházení 

chodců přes pozemní komunikaci (§ 19 písm. b) vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů), umístěných ve vašem správním obvodu od roku 2006. 

2. Aplikovali jste při těchto rozhodování popsaných v otázce č. 1, zákon č. 500/2004 

Sb., správní řád? V případě že ano, jaká část správního řádu to byla? 

3. V případě, že jste od roku 2006 žádný nový „přechod pro chodce“ ve vašem správním 

obvodu neumístili, jakou byste zvolili formu pro vydání takového rozhodnutí o jeho 

stanovení a aplikovali byste při tom správní řád, případně jakou jeho část, kdyby k tomu 

mělo dojít? 

 

Poskytnutá informace (odeslána dne 18. 2. 2011):  

1. Místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví v souladu s 77 odst. 1 písm.c) 

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na silnicích II. a III. 

třídy a na místních komunikacích obecní úřad obce s rozšířenou působností po 

předchozím vyjádření příslušného orgánu policie. Stanovení místní úpravy provozu, 

z něhož plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli 

podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, by mělo být od  novely 

zákona o provozu na pozemních komunikacích (účinnost k 1.4.2008) a následném 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu - rozsudek č.j. Ao 3/2008-100 ze dne 7.1.2009 

vydáváno formou opatřením obecné povahy, procesně dle zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád“), část šestá.  

2. Procesně by se mělo při stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, 

z něhož plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli 

podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, postupovat podle správního 

řádu, části šesté – opatření obecné povahy. 

3. Odpověď viz. výše. 

 

 

 

 


