Městský uřad Česká Třebová
I

'z`\
,

‹4~"

Ni.“
`

ˇ'

{=“‹

'NJ

,„

Kancelar tajemníka
Staré náměstí 78, Ceská Třebová
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Informace poskytnuté V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Č.j.

MUCT/28072/2019/KAT/VPAJZAUZ4

Dne 14.10.2019 jsme

obdrželi žádost o poskytnutí infonnací dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InÍZ“), vníže

svobodném
uvedeném textu:

Dne 2.10.2019 jsem volal na MP V obci Česká Třebová a žádal jsem zákrok ve věci přestupku

„parkování na přechodu“ na ulici Moravská (před Techcentrum). Dvoustopé vozidlo
parkovalo vtěsné blízkosti tohoto přechodu. Dozorčí útvaru MP, který oznámení z mého
mobilu převzal, byl strážník XX. Po oznámení přestupku bylo výše uvedeným strážníkem
oznamovateli sděleno, že bude na místo přestupku vyslána hlídka MP. Následně jsem chtěl
provést fotodokumentaci výše uvedeného přestupku. Ovšem, když jsem se chystal
zdokumentovat přestupek, přistoupil k mojí osobě mnou neztotožněný občan a sdělil mi, že se
vůbec nejedná o přestupek (§ 27 odst. l písm. c) zákona č. 361/2000 Sb). Zeptal jsem se ho
tedy, z čeho tuto informaci vyvozuje, že se nejedná o výše uvedený přestupek. Bylo mi
řečeno, že DZ č. IP l3c eliminuje obecnou úpravu provedenou § 27 odst. 1 písm. c) zákona
č. 361/2000 Sb., a tudíž se MP V České Třebové nebude tímto vůbec zabývat. Jelikož jsem
opakovaně tento „přestupek“ hlásil MP již v minulosti, nikdy mi nebylo žádným ze strážníků
předestřeno, že by se mělo jednat o irelevantní oznámení přestupku. Jinak řečeno, že se vůbec
nejedná O přestupek vdopravě, a to vzhledem ktzv „místní úpravě“ jenž je dle vůle čs.
zákonodárce - nadřazena úpravě obecné.
Jen pro pořádek uvádím, že jsem byl svědkem situací, kdy P ČR zde na místě výše popsaném,
řidiče řešila, a to ztoho důvodu, že nebyla dodržena bezpečná hranice 5
od ,,zebry“
přechodu vyznačené DZ V7 a DZ IP 6.
Veliteli, žádám tímto o infonnaci, zda v předmětném úseku „přechodu pro chodce“ platí:
a) místní úprava vyplývající Z DZ č. IP l3c,
b) obecná úprava vyplývající Z § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., a DZ V7 a

XX

m

DZ IP 6.

by eliminovala těch 5 m zákazu zastavení, pak ovšem
považuji za fatální selhání MP v České Třebové, pokud by tato věděla (!) O dopadech na
eliminaci sankce za porušení obecné úpravy, a to v návaznosti na dopady tzv. „místní úpravy“
a neinformovala oznamovatele přestupku, že se o přestupek vůbec nejedná!!! Nikdy se mi
nestalo, že by mě někdo zpracovníků MP upozornil na fakt, že se po oznámení tohoto

Pokud by platila „místní úprava“,

která

přestupku vlastně vůbec o přestupek nejedná a že nemám tento přestupek na daném místě
vůbec MP oznamovat!
Pevně ale doufám, že se pan ,,informátor“ s místní úpravou hluboce mýlil a obecná úprava
zůstala zachována. Pokud by platil opak, pak vůbec nechápu smysl umístění přechodu pro
chodce v tomto místě, zvláště za situace, kdy by touto „místní úpravou“ byli chodci a hlavně
děti zbaveni ochrany v zóně 5-ti metrů před přechodem a vystaveni naprosto šílené úhroze
vlivem „místní úpravy“.

Poskytnutá infonnacez
Dle ustanovení § 76 Odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů je
vodorovné značení označující přechod pro chodce nadřazeno svislé dopravní značce označující
parkoviště. V tomto místě tedy z logiky věci platí i veškerá obecná ustanovení zákona vztahující
se k dopravní značce V7a. Pokud by měla být omezena obecná úprava vztahující se k přechodu
pro chodce, byla by Svislá dopravní značka označující parkoviště doplněna i vodorovným
značením V10a apod.

Ing.

Věra Pirklová

tajemnice

MěU

V.r.

V České Třebové dne 18.10.2019

