
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 
Žádost o informace k způsobu parkování na vyhrazených místech pro 

podélné stání v ulici Jiráskově a jestli jsou tato parkovací místa 
v souladu s předpisy a normami ze dne 24.10.2017 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 
1) Odpovídá způsob parkování na vyhrazených místech pro podélné parkování, v ulici 
Jiráskova v Moravské Třebové, zákonu  361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích, zejména pak § 25? Jestli ano, prosím o vysvětlení, proč podélné 
parkování na vyznačených parkovacích plochách je v souladu se zákonem  361/2000 
Sb. o provozu na pozemních komunikacích, zejména pak s § 25 tohoto zákona.  
 
2) Jsou parkovací místa pro podélné parkování, v ulici Jiráskova v Moravské Třebové, 
v souladu se zákonem 501/2006 Sb. a vyhláškou č. 23/2008 Sb.? Byly dodrženy 
technické parametry pro přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární účely 
podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 6110? Jestli ano, prosím o podrobné vysvětlení, proč si 
město myslí, že postupovalo v souladu s 501/2006 Sb., 23/2008 Sb., ČSN 73 0802 a 
ČSN 73 6110.  
 
 
Způsob poskytnutí informace: v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
 
Dne: 30.10.2017 
 
Odpověď na žádost: 
 
ad.1) Ano, způsob parkování na vyhrazených místech pro podélné parkování v ulici 
Jiráskově v Moravské Třebové odpovídá zákonu č.361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).  

Zákon č.361/2000 Sb., zákon o silničním provozu ve znění pozdějších změn a 
doplňků, stanoví v § 25 podmínky pro zastavení a stání na pozemních komunikacích – 
vymezuje obecnou úpravu pro provoz na pozemních komunikacích. Místní úpravou 
provozu na pozemních komunikacích mohou být v obci, ale i mimo obec vyznačeny 
dovolené způsoby stání a také poloha vozidel. 

Zákon o silničním provozu upravuje také vztahy mezi úpravami provozu na 
pozemních komunikacích – upravuje vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou 
úpravou provozu na pozemních komunikacích v § 76 odst. 1 „Místní úprava provozu na 
pozemních komunikacích je nadřazená obecné úpravě provozu na pozemních 
komunikacích. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je nadřazená 
místní i obecné úpravě provozu na pozemních komunikacích.“ Úprava provozu na 



pozemních komunikacích provedená dopravními značkami, světelnými, případně i 
doprovodnými akustickými signály nebo dopravními zařízeními je tak nadřazená úpravě 
provozu stanovené zákonem o silničním provozu. 

V části ulice Jiráskovy, mezi ulicemi Školní a Komenského, je provoz upraven 
místní úpravou – dopravními značkami jsou vyznačena podélná stání.  

Cílem takto provedené místní úpravy bylo a je zklidnění dopravy a uspořádání 
parkování v části ulice Jiráskovy, především na základě připomínek a požadavků 
obyvatel této ulice a občanů města. Jako prvky zklidnění byly požity - změna 
z dvoupruhové komunikace na jednopruhovou obousměrnou komunikaci, zúžení 
jízdního pruhu a směrové vychýlení jízdního pruhu. Stání jsou vyznačena ve stávající 
vozovce. Umístění parkovacích stání je v ulici směrově vystřídáno, čímž došlo ke změně 
z dvoupruhové komunikace na jednopruhovou se směrovým vychýlením a došlo tak 
k celkovému zklidnění provozu v části ulice. Podélná parkovací stání byly navrženy a 
jsou provedeny podle ČSN 73 6056 pomocí vodorovného dopravního značení. 
 
ad.2)  Ano, parkovací místa pro podélné parkování v ulici Jiráskově v Moravské Třebové 
jsou v souladu s vyhláška č.501/2006 Sb., a vyhláškou č.23/2008 Sb., a technické 
parametry dle norem ČSN 73 0802 a ČSN 73 6110 byly dodrženy.  

 
Výchozí právní podklady a předpisy pro dopravní řešení ulice Jiráskovy byly: 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic + oprava 1 + změna Z1,  
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích 
361/2000 Sb., zákon o silničním provozu 
247/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.30/2001 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích 
398/2009 Sb., Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích ČVUT Praha 
2000 
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 145 Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi – CDV Brno 2001 

 
Vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, stanoví 

obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při 
stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o 
změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území. Pro plochy dopravní 
infrastruktury se odkazuje na zákon č.13/1997 Sb., který byl podkladem pro dopravní 
řešení ulice Jiráskovy.  

Návrh parkovacích a odstavných ploch se (mimo ostatní) řídí jednak normou ČSN 
73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel a jednak normou ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací, které byly podklady pro dopravní řešení ulice 
Jiráskovy. Norma ČSN 73 6110 popisuje zásady a principy projektování místních 



komunikací a platí pro projektování místních komunikací a veřejně přístupných 
účelových komunikací. Platí pro novostavby i přestavby, v zastavěném i nezastavěném 
území obcí a platí také pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území obcí, včetně 
zastavitelných ploch a územních rezerv vymezených v územních plánech. Parkovací 
plochy byly dle této normy zřízeny v souladu s potřebou reagovat na charakter a funkci 
místní zástavby a na intenzitu a skladbu dopravy v ulici Jiráskově. 

Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
znění pozdějších změn a doplňků, stanoví technické podmínky požární ochrany pro 
navrhování, provádění a užívání stavby. Dle této vyhlášky pro účinný a bezpečný zásah 
jednotky požární ochrany, popřípadě pro prvotní zásah při požáru musí být stavba 
navržena a zajištěna přístupovou komunikací, včetně nástupní plochy pro požární 
techniku, vnitřní a vnější zásahovou cestou, které komunikačně navazují na přístupovou 
komunikaci, požárně bezpečnostním zařízením, v souladu s českými technickými 
normami uvedenými v příloze této vyhlášky, tedy i normou ČSN ČSN 73 0802 Požární 
bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Dle této normy, článku 12, ulice Jiráskova jako 
přístupová komunikace a nástupní plochy pro požární techniku vyhovuje – přístupová 
komunikace je s vozovkou šířky minimálně 3,00 m a nástupní plochy se nezřizují u 
objektů o výšce do 12 m, i když nejsou vybaveny vnitřními zásahovými cestami.  
  
 
Petr Václavík 
vedoucí odboru dopravy 
Městský úřad Moravská Třebová 
 
Datum zveřejnění informace: 08.11.2017 


