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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon")

V souvislosti se změnou dopravního značení na ulici Staňkova v Ostravě - Výškovicích, konkrétně 
přesunutí dopravní značky „Obytná zóna" z místa před domem č. 159/2 na místo před domem č. 236/8, 
Vás žádám podle Zákona o poskytnutí těchto informací:

1. Na základě jaké skutečnosti došlo k předmětné změně dopravního značení na ulici Staňkova?

2. Žádám o poskytnutí dokumentu (listiny, rozhodnutí, apod.), kterým byla tato změna schválena.

3. Byla požádána Policie ČR o stanovisko či odborné vyjádření v této změně? Pokud ano, žádám 
poskytnutí tohoto stanoviska (vyjádření).

4. Byla zohledněna skutečnost, že posunutím dopravní značky před dům č. 236/8 došlo ke zvýšení 
povolené rychlosti vozidel na 50 km/h, a to v úseku od původního umístění dopravní značky, tj. před 
domem č. 159/2 do místa dopravní značky před domem č. 236/8?

5. Plánuje Městský obvod Ostrava - Jih v úseku od původního umístění dopravní značky do místa 
dopravní značky před domem č. 236/8 nějakou další změnu dopravního značení anebo změnu 
dopravního režimu? Pokud ano, jakou?

5. Plánuje Městský obvod Ostrava - Jih na ulici Staňkova nějakou změnu dopravního značení anebo 
změnu dopravního režimu? Pokud ano, jakou?

Požadované informace prosím zašlete prostřednictvím datové schrány.

Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti
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Vyjádření k žádosti podané dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu 
k informacím

Odbor dopravy a komunálních služeb zdejšího úřadu obdržel k vyřízení Vaši žádost o informace podanou dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost obsahuje 
celkem 6 bodů, které se týkají dopravního značeni na ul. Staňkova v Ostravě - Výškovicích. K jednotlivým 
dotazům či požadavkům sdělujeme následující skutečnosti.

K bodům č. 1 - 3) uvádíme, že na ul. Staňkova došlo k úpravě dopravního značení, jejímž cílem bylo vyřešit 
problematické místo stykového křížení komunikací v obytné zóně. V tomto místě jiný povrch komunikace 
vedoucí od bytových domů č. 9 -17 vybízel k psychologické přednosti v přímém směru, nicméně dle pravidel 
silničního provozu byla v tomto místě přednost zprava, tj. při výjezdu od uvedených domů.

Městský obvod obdržel podnět občana poukazující na tento problém, proto zadal prověření dopravního značení 
a návrh vhodných úprav ke zpracování odbornému projektantovi. Návrh úprav spočíval v posunutí začátku 
obytné zóny před křižovatku a vyznačení přednosti svislým dopravním značením, které koresponduje 
s psychologickou předností. Návrh projektant rovněž projednal s dopravním inspektorátem Policie ČR, který 
se změnou místní úpravy souhlasil. Odbor dopravy a komunálních služeb jako příslušný správní orgán stanovil 
místní úpravu provozu formou opatřeni obecné povahy dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích.

Opatření obecné povahy včetně výkresu dopravního značeni a souhlasného stanoviska Policie ČR přikládáme.

K bodům č. 4 - 6) konstatujeme, že změna rychlosti nebyla v rámci projektu řešena. Na ul. Staňkova v místě 
mezi domy č. 2 a 8 ani celkově v současné době žádnou změnu dopravního značeni nepřipravujeme. Pokud 
se však vyskytne nějaký problém či důvod pro změnu místní úpravy, budeme se věcí samozřejmé zabývat.

S pozdravem

\
PhDr. Dahiel Jeřábek
vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
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Příloha: Opatření obecné povahy, 2 x výkres (návrh úprav, souhlas PČR)
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