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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím 

 

Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, oddělení dopravy jako 

silniční správní úřad příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších platných předpisů a vyhlášky 

č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů a jako 

povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě žádosti, 

kterou dne 20.1.2016 podal 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

poskytuje v souladu s ustanovením § 4 a §14 zákona o svobodném přístupu k informacím následující 

informace .  

K jednotlivým bodům: 

1) Po skončení  zkušebního provozu na žádost spol.ROPID a po projednání této žádosti  s Policií 

ČR a Městskou částí Praha -  Zbraslav došlo  k prodloužení platnosti  stanovení přechodného 

dopravního značení do 30.12.2016 nebo do vybudování autobusového obratiště  u křižovatky ulic Na 

baních x Faltysova. 
2) Je vydáno prodloužení  stanovení přechodného dopravního značení do 30.12.2016 nebo do 

vybudování autobusového obratiště  u křižovatky ulic Na baních x Faltysova. 
3) V současné době monitoring, který zajišťuje spol.ROPID  ,ještě probíhá. Silniční správní úřad 

při své kontrolní činnosti  nezjistil žádné podstatné  negativní dopady nového dopravního 

režimu v ul.Paškova na okolní komunikační síť   a ani ostatními    dotčenými  orgány (Policie 

ČR, Městská část Praha-Zbraslav, spol.ROPID) ,které měly také provádět   kontrolní činnost 

dle svých možností  v dané lokalitě, nebyly zjištěny žádné  rizikové faktory , případně 

navrženy nějaké změny  v dopravním značení či  v dopravním  režimu. 

4) Viz. bod 3) 
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5) ÚMČ Praha 16  v souvislosti s zjednosměrněním  ulice Paškova obdržela  petici ,na kterou byla 

odeslána starostou Městské části Praha 16 panem Mgr. Karlem Hanzlíkem odpověď 

s uvedenými důvody proč byla předmětná úprava v dopravním  provozu  v ul.Paškova  nutná 

provést. Poté  již ÚMČ Praha 16   žádnou stížnost neobdržela. 

6) Jak  je již uvedeno v bodu 1.),2.) konečné řešení celé situace  představuje vybudování obratiště  

pro BUS MHD  u křiž.Na  báních x Faltysova ,jehož vybudování  slíbila zajistit Městská část 

Praha – Zbraslav.  
 

 

 

 

 

 
 Jan Martínek  

 vedoucí oddělení dopravy  

 

 

 

 

 

 

Doručuje se: 

účastníci (dodejky) : 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 


