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Vyřizuje: Mgr. Robert Sťastný 
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_ 

Dat.schranka. Sadasau

Datum: 142_2023 

Odpověď na Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážený pane  

Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném 

přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 7. 10. 2022 Vaši žádost O 

poskytnutí následujících infonnací: 

Vsouladu se zákonem č. 106/99 Sb. žádám O sdělení, kolik bylo uloženo pokut městskou policií ze 

parkovánı'v rozporu s ust. § 25 odst. 3 Z. č. 3 61/2000 Sb., např. v ulici Čechova, která nemá ani 6 

m šířku asfaltového povrchu. 
Při průjezdu touto mı'stní komunikaci' se dvě vozidla nemohou běžným způsobem minout. 

Ze shora uvedených důvodů žádám o poskytnutí informace, kolik bylo zjištěno městskou policií 

přestupků za porušení ust. § 25 odst. 3 z. cˇ. 3 61/2000 Sb. na uzemi' města, za rok, za jeden týden, 

případně ze den 20. 8. t. r., pokud jsou městskou policií tyto přestupky vůbec řešeny. 

Dne 14. 10. 2022 Vám byla zaslána Výzva k upřesnění žádosti ě. j. MULNL-KÚ/88829/2022/Sl, 
kterou jste v zákonné lhůtě dne 26. 7. 2022 pod č. j. MULNL-KÚ/63572/2022/Sl, kterou jste ve stanovené 

lhůtě neupřesnil. 

Dne 5. 12. 2022 Vám bylo zasláno Rozhodnutí O odmítnutí č. j. MULNL-KÚ/88829-1/2022/Sl s odkazem 
na § 14 odst. 5 písm. b) informačního zákona Z důvodu neupřesnění žádosti. Dne 31. 1. 2023 jste na toto 

rozhodnutí zaslal pod č. j. MULNL-KU/8558/2023/Ja upřesnění: 

Ust. § 25 odst. 3 z. č. 3 61/2000 Sb. zní: Při stání musi' zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 

nejméně 3 m pro každý Směr jízdy; při zastaveni' musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro oba směry jízdy. 
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětná ulice, místní komunikace, označena Čechova, kde je i 

vyznačeno vyhrazené stání, nemá potřebnou šíři, ve smyslu Z. č. 361/2000 Sb.. Okraj pozemní 

komunikace Z. č. 361/2000 Sb. vykládá odlišně od Z. č. 13/1997 Sb., podle kterého pozemní 

komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných 

zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnost. 

Tedy Zákon O pozemních komunikací vykládá pozemní komunikaci šířeji než zákon O silničním 

provozu, který také zakazuje stání na části pozemní komunikace zvané chodník, pokud ze zákona 

není stanoveno něco jiného. 

Dne 20.8.2022 jsem byl při jízdě omezen, tedy není možné běžné užívání komunikace tak, jak 

předpokládá zákon. Tím, že jsou na jedné straně zaparkována vozidla, tedy dle zákona stojí, není



dostatečná šíře 3 m V každém jízdním pruhu. Proto, když městská policie města se tak Stará o 

bezpečnost na pozemních komunikaci' vjiných obcích, se dotazuji, jak provádí dodržovanízákona 

cˇ. 361/2000 Sb. na vlastním uzemi, tedy uzemi města. Proto Žádám o zaslání informace, kolik bylo 

městskou policií řešeno přestupků podle z.č. 361/2000 Sb. z důvodu porušení ust. § 25 odst. 3. a 

to za období roku 2021, do 20.8.2022 a dne 20.8.2022. 

K Vaší Žádosti Vám sdělujeme následující: 

Za období roku 2021 do 20. 8. 2022 nebyl řešen V ulici Čechova žádný přestupek Z porušení ustanovení § 

25 odst. 3 Zákona 361/2000 Sb. Dne 20. 8. 2022 se taktéž neřešil Žádný přestupek poıušení ustanovení § 

25 odst. 3 Zákona č. 361/2000 Sb. 

Mgr. Robert Šťastný 

tajemník Městského úřadu Lysá nad Labem


