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M A G I S T R Á T  M ĚS T A  L I B E R E C  
Odbor dopravy 

náměstí  Dr. E. Beneše 1, 460 59  Liberec 1 

 
 Pan 
  
  
  
       

 
Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Liberec 
7.2.2011 CJ MML021053/2011-Ry;  

SZ CJ MML021053/2011 
Ing.Rychetský/831 17.2.2011 

 

 Odpověď na žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

  
Vážený pane,  
 
  na základě Vaší žádosti o informaci Vám zasílám odpovědi na Vaše dotazy:  

 
1. Jak jste procesně postupovali a jakou formou jste vydali rozhodnutí o stanovení jednotlivých 

„p řechodů pro chodce“, které vyznačují místo, jež je určeno pro přecházení chodců přes 
pozemní komunikaci (§ 19 písm. b) vyhlášky č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), 
umístěných ve vašem správním obvodu od   roku 2006. 

 
Schválení vyznačení přechodů pro chodce (vodorovné dopravní značení č.V7 a svislé dopravní 
značení IP 6) bylo prováděno v rámci stavebních řízení. Nové přechody totiž vyžadovali úpravy 
vyplývající s platné bezbariérové vyhlášky a ČSN 736110 a cca kolem roku 2007 byl doplněn i 
požadavek Policie na speciální nasvícení. Nový přechod, který by nebyl stavebně upraven, nelze 
schválit. 
 

2. Aplikovali jste při těchto rozhodování popsaných v otázce č. 1., zákon č. 500/2004 Sb., správní 
řád? V případě že ano, jaká část správního řádu to byla? 

 
Na všechna schvalovací řízení musí správní orgán od roku 2006 uplatnit správní řád. Povolení 
k užití dopravního značení a zařízení dle § 77 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, není výjimkou. Do 1. 4. 2008 obsahoval zákon v § 129 odst. 1 ustanovení, z něhož 
bylo možné usuzovat, že se na stanovení užití dopravního značení správní řád nevztahuje. Zákon 
však nestanovuje proces postupu a proto je nutné podle svého § 180 zákon 500/2004 Sb., správní 
řád, použít. K tomuto závěru došel i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 9. 1. 2009, č. j. 2 Ao 
3/2008-100. Pro schválení značení přechodu pro chodce jsme postupovali podle čtvrté části 
„Vyjádření, osvědčení a sdělení“.   
 

3. V případě, že jste od roku 2006 žádný nový „přechod pro chodce“ ve vašem správním obvodu 
neumístili, jakou byste zvolili formu pro vydání takového rozhodnutí   o jeho stanovení a 
aplikovali byste při tom správní řád, případně jakou jeho část, kdyby k tomu mělo dojít? 
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V roce 2009 vydalo Ministerstvo dopravy metodický pokyn č. j. 423/2009-160-OST/1. Podle tohoto 
pokynu lze schválení přechodů provést podle části čtvrté. Avšak v případě přechodů na veřejně 
přístupných účelových komunikací bude souhlas dle § 77 odst. 2 zákona 361/2000 Sb. vydán podle 
části druhé. 
 

 
 
   Přeji příjemný a úspěšný den 
       
         Ing. Pavel Rychetský v. r. 
                      vedoucí odboru dopravy 


