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Důvodová zpráva 
 
Statutární město Liberec obdrželo dne 10.8.2012 petici týkající se požadavku řešení situace ve 
věci zaváděné zóny placeného stání ve vnitrobloku při ulici Rumjancevova. 
Dle sdělení odboru právního a veřejných zakázek se v tomto případě jedná o petici se všemi 
náležitostmi. 
Předmětem petice je nesouhlas se zavedením zóny placeného stání tzv. „modrých zón“ ve 
vnitrobloku při ulici Rumjancevova. Důvodem nesouhlasu je dle petice snížení počtu 
parkovacích míst a další blíže nespecifikované důvody. 
 Již v minulosti bylo podobnou peticí CJ MML 181480/10 ze dne 19.10.2010 požadováno 
řešení situace ohledně parkování ve vnitrobloku Rumjancevova do doby realizace „modrých 
zón“. V této době záměr zavedení parkovací zóny  v předmětné lokalitě (po projednání v radě 
města Liberce dne 8.12.2010), který byl sdělen  autorům petice a zároveň nabízen jako příklad 
jiné alternativy řešení parkování ( sdělení uvedeno v příloze č. 4 ). Na toto navržené řešení 
nikdo z autorů petice nereagoval a  ani nebylo navržené řešení ze strany obyvatel předmětné 
lokality rozporováno. 
 
Součástí petice je návrh řešení: 
 
1. „Zóna s dopravním omezením“ (IP 25a) doplněnou o „Zákaz zastavení“ (V 12c) s 
dodatkovou tabulkou „ Mimo dopravní obsluhy“ (E 13) na komunikacích sloužících k vjezdu 
do vnitrobloku.  

 
 2. „ Konec zóny s dopravním omezením “ (IP 25b) doplněnou o „Zákaz zastavení 

 (V 12c) s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní obsluhy“ (E 13). 
 

3. nástřik žlutého vodorovného značení na komunikaci, které má informovat o zákazu 
zastavení. 

 
Dle autorů petice by výše uvedená navržená opatření měla zajistit zamezení ničení městské 
zeleně, na kterých auta parkují a dále bude zajištěn průjezd případným vozidlům 
integrovaného záchranného systému a průjezd vozidel pro odvoz komunálního odpadu. 
Odbor správy veřejného majetku (dále jen SM) požádal vedoucího odboru dopravy (dále jen 
OD) o písemné stanovisko ve věci uvedených problémů v petici a to zejména názoru, že dojde 
k úbytku parkovacích míst a dále k peticí navrženému dopravnímu řešení. 
 
Stanovisko vedoucího odboru dopravy Ing. Pavla Rychetského : 
Názor, že zavedením parkovacího systému dojde ke snížení počtu parkovacích míst, je 
nesprávný. Naopak navržená místní úprava silničního provozu počet míst pro parkování 
zvyšuje, neboť  je nadřazena obecné úpravě pravidel pro stání uvedených zejména v § 25 odst. 
3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Šířkové uspořádání 
komunikací v oblasti komunikací Rumjancevova za stávající úpravy v podstatě neumožňuje 
stání motorového vozidla bez porušení pravidel silničního provozu.  
V petici navržené dopravní značení směřující ke vzniku zóny s dopravním omezením „ Zákaz 
zastavení“  je v rozporu s platnou legislativou a věcně problém obyvatel s parkováním neřeší. 

 
Rozpor s legislativou. 
Proces chválení užití dopravního značení upravuje § 77 odst. 1 písm. c) a § 78  zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle tohoto zmocnění lze schválit jen 
značení, které je nezbytné pro zajištění bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu nebo 



z jiného důležitého veřejného zájmu.  Obecná pravidla silničního provozu, zejména § 25 odst. 
3 zákona o provozu na pozemních komunikacích, řeší oblast stání a zastavení dostatečným 
způsobem. Vzhledem k šířkovým parametrům a dalším pravidlům uvedených v § 27 odst. 1 
téhož zákona nelze v oblasti komunikací Rumjancevova téměř nikde stát a někde i zastavit. 
Místní úprava silničního provozu tj. užití dopravních značek je z tohoto důvodu nadbytečná. 
Je tak v rozporu s § 78 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích. 
Navržené dopravní značení neumožňuje „každému“ užívání pozemních komunikací rozsahem 
a způsobem, pro který byly určeny.  Obecné užívání pro každého je zakotveno v § 19 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Omezení práva obecného užívání  může 
být podle tohoto ustanovení schváleno pouze na základě zmocnění přímo v zákoně o 
pozemních komunikacích nebo  zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Správní 
orgán není oprávněn omezit obecné užívá schválením navrženého značení, protože  to není 
nezbytné pro bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
Zákon o pozemních komunikacích dává v § 23 odst. 1 písm. c) právo obci omezit obecné 
užívání  a regulovat dopravu v klidu vydáním nařízení. Jedním s regulačních nástrojů je i 
cena za stání motorového vozidla. Rozhodnutí příslušného orgánu obce je deklarací jiného 
důležitého veřejného zájmu, který umožňuje schválit užití  dopravních značek a zařízení 
v souladu s § 78 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

 
Věcná nesprávnost. 
Zóna s dopravním omezením „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „Mimo dopravní 
obsluhy“ neřeší parkování řidičů, kteří spadají pod pojem dopravní obsluhy a zákazová 
značka pro ně neplatí.  Obecná pravidla zakazují stání na většině komunikaci. V případě stání 
se tak dopouští porušení pravidel.  Splnění požadavku stání pro konkrétní skupinu řidičů lze 
zajistit pouze značkou č. IP 12 „ Vyhrazené parkoviště“. 
 
Odbor SM se plně ztotožňuje se sdělením  Ing. Pavla Rychetského, vedoucího odboru 
dopravy Magistrátu města Liberce, že peticí navržený způsob řešení je v rozporu s platnou 
legislativou a problém obyvatel s parkováním v předmětné lokalitě neřeší. 
Dále autoři petice upozorňují na fakt, že pozemek ve vnitrobloku p.č. 546/1, kú. Liberec je 
veden v evidenci katastru nemovitostí jako ostatní plocha. Tento fakt, není v rozporu se 
záměrem zavedení parkovacího systému. Schválení místní úpravy je prováděno v režimu § 77 
odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zákon platí pro 
všechny pozemní komunikace. Označení druhu pozemku v katastru nemovitostí není 
podstatné pro existenci pozemní komunikace.  Tento závěr je dovozen i judikaturou např. 
rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 6 Ans 2/2007 – 128. V současnosti odbor SM 
připravuje  v rámci sdružených oprav s vlastníky technické infrastruktury záměr  opravy 
komunikací v předmětném vnitrobloku komunikace Rumjancevova a to z důvodu již 
dosluhujícího stávajícího vedení plynovodu.  
 
Odbor SM předkládá radě města jak obdrženou petici, tak i možný návrh odpovědi na tuto 
petici kde odbor SM navrhuje odmítnutí požadavků obyvatel předmětné lokality a to i z 
následujících důvodů: 

• V minulosti bylo na základě žádosti obyvatel vnitrobloků bytových domů u 
komunikace Rumjancevova a  rozhodnutí Magistrátu města Liberec odboru dopravy, 
Policie ČR a správců komunikací ve vlastnictví města Liberce osazena lokalita 
komunikací ve vnitrobloku bytových domů u komunikace Rumjancevova dopravními 
značkami zákaz vjezdu s dodatkovou tabulí mimo rezidentů.  Jelikož došlo ke snahám 
obyvatel předmětné lokality vynucovat si dodržení respektování značení silami 



obyvatel a dále k nepovolenému uzavírání komunikací místními obyvateli,  proto bylo 
zrušeno výše uvedené dopravní značení. 

• Ve snaze vyřešit parkování vozidel předmětné lokality byl radou města Liberce dne 
1.12.2009 schválen záměr změn v Zóně placeného stání v Liberci a to včetně 
předmětné lokality u komunikace Rumjancevova. Bylo navrhnuto vytvoření zóny 
parkovacího stání pro rezidenty v předmětné lokalitě a to v rámci rozšíření 
parkovacího systému, přičemž roční poplatek za stání jednoho vozidla byl navržen ve 
výši 2.000,0 Kč za vozidlo pro obyvatele předmětné lokality. 

• Pod předmětnou projednávanou peticí jsou opětně podepsáni obyvatelé, kteří navržený 
záměr zavedení parkovacího systému v roce 2010 neodmítali. 

 
 
Předmětnou petici vzala rada města na svém 15. mimořádném zasedání dne 18.9.2012 na 
vědomí. 
Odbor SM v souladu s  předloženým materiálem zpracoval a odeslal odpověď autorovi petice, 
nyní je zastupitelstvu města předložena obdržená petice, tak i odeslaná odpověď jejímu 
autorovi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 Petice – podací číslo CJ MML 109389/12 
č. 2 Vyjádření odboru právního a veřejných zakázek k obdržené petici 
č. 3 Sdělení odboru SM ze dne 13.12.2010 na petici za vyřešení parkování z roku 2010 
č. 4      Odpověď zaslaná autorovi petice dne 19.9.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 1 - Petice – podací číslo CJ MML 109389/12 
 

 





   



 
Příloha č. 2 - Vyjádření odboru právního a veřejných zakázek k obdržené petici 

 
 
 







 
 
 

 
 




