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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

Odbor služby dopravní policie 
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Čj. KR PA-280608-1/ČJ-2016-0000DŽ 

Městská část Praha 
Odbor dopravy 
U Meteoru 6 
180 00 Praha 8 

Praha 27. července 2016 

Počet listů  : 2 

úpravě  provozu na pozemních komunikacích — ulice Trojská a Uzavřená Stanovisko k místní 
- v ;ádření. 

ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie 
k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na 

osazení SDZ B20a („30") v ulici Trojská, B4 (mimo zásobování) 
žádosti 	chybí zdůvodnění, 	proč  je tato místní úprava provozu 
požadována. 

a posouzení předmětné žádosti zaujímá Policie ČR, Krajské ředitelství 
služby dopravní policie, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti 

na pozemních komunikacích, následující stanovisko ke stanovení 
komunikaci ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 

v platném 	znění pro výše uvedenou místní úpravu provozu 

B4 s dodatkovou tabulkou E13 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ dopinit o E5 
ks dopravních značek B20a „30" PČR nesouhlasí zejména z následujících 

má délku cca 150 m, což při stávajících technických možnostech 
nedovolí 	řidiči-  akcelerovat 	na 	50 	km/h 	a 	následně 	zabrzdit 

statistického vyhodnocení nehodovosti došlo v ulici Trojské (část spadající 
8) v období od 1.1.2007 do 31.5.2016 ke 43 dopravním nehodám, 

pouze 2 byly způsobené nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky 
, mokrý povrch apod.); 
odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění se uvádí „Rychlost 

přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, 
stavebnímu a dopravně  technickému stavu pozemní komunikace, 
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Policie ČR, Krajské 
Vaši žádost o stanovisko 
Jedná se konkrétně  o 
Uzavřená. V předložené 
pozemních komunikacích 

Po prostudování 
policie hl. m. Prahy, odbor 
a plynulosti provozu 
úpravy provozu na pozemní 

	

pozemních 	komunikacích, 
pozemních komunikacích. 

1 . Dopravní značku 
2. 

	

	S osazením 16 
důvodů: 

• ulice Uzavřená 
vozidel 
křižovatkou; 

• podle 
pod Prahu 
z toho 
výtluky 

• v § 18 
musí řidič  

b(019912016 

E2m a> 	‘...-. 
91OZ 1661: 
POLICIE 
Č  ut mam Email: k rpa. osdp. odi. podatelna@per.cz  



její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno 
předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na 
vzdálenost, na kterou má rozhled." Stávající technický stav komunikace Trojské 
neumožňuje 	pině 	využít 	maximální 	povolenou 	rychlost 	v obci. 	Podle 	našich 
informací 	se 	v současné 	době 	připravuje 	celková 	rekonstrukce 	ulice 	Trojské 
v předmětném úseku. 	V 	rámci projednávání této 	akce je 	možné 	tento návrh 
opětovně  posoudit. 

Vyřizuje : kpt. Ing. Neumannová tel. 974 825 678. 

plk. Pavel Švrčula 
vedoucí odboru 

v.z. plk. Mgr. Jiří Dušek 
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