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„Dopravní situace Milady Horákové, Kostelní, Praha 7“ – vyjádření.  

 
Uzavírka ulice Veletržní, včetně objízdných tras, byla dle § 40 odst. 5 písm. c) zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolena Rozhodnutím 
Magistrátu hlavního města Prahy, odboru dopravy, jako silničního správního úřadu pro výše 
uvedenou komunikaci, č. j. MHMP-427597/2009/DOP-04/Ka ze dne 8.7.2009. Dne 14.7.2009 
vydala Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor dopravy, příslušný dle ust. § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 7, 
zn. MČP7/034418/2009/Pos spočívající v obnovení vodorovného dopravního značení V7 
na kolejovém pásu přechodů pro chodce a vyznačením nápisu „Přednost tram“ ve směru přecházení 
u přechodů pro chodce uvedených v příloze tohoto Stanovení, mezi kterými jsou uvedeny i 
přechody pro chodce v ulici Milady Horákové mezi ulicemi Veverkova  a Letenské náměstí. Termín 
vyznačení dopravního značení u posledně jmenovaného Stanovení je uveden „ihned – dle 
klimatických podmínek“. 

Z výše uvedeného vyplývá, že objízdná trasa za ulici Veletržní je vedena mimo jiné i po 
komunikaci ulice Milady Horákové, kde bylo v nedávné době odstraněno vodorovné dopravní 
značení V7 „Přechod pro chodce“ v místech křížení s kolejovou tratí a současně pojížděného 
automobily. Termín obnovení tohoto dopravního značení závisí na klimatických podmínkách a na 
Technické správě komunikací, která má za úkol toto dopravní značení obnovit. 

Váš podnět ke zlepšení viditelnosti dopravního značení u přechodů pro chodce předáváme 
příslušnému silničnímu správnímu úřadu, tedy Městské části Praha 7, Úřadu městské části, odboru 
dopravy, který dle ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikací v ulici Milady Horákové a dále na ostatních komunikacích, po kterých jsou vedeny 
objízdné trasy za uzavřenou ulici Veletržní.   

Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie jako orgán 
státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích požaduje 

• urychlené obnovení vodorovného dopravního značení V7, popř. přechodným 
vodorovným dopravním značením žluté barvy vyznačení přechodů pro chodce na 
těchto komunikacích, 



• ve vzdálenosti min. 5 m před přechody pro chodce zajistit dopravním značením, popř. 
dopravním zařízením, dodržování ust. § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Dále jsem dal pokyn, aby se přímý výkon služby dopravní policie zaměřil na kontrolu 
dodržování pravidel silničního provozu v dotčené oblasti a zejména na objízdných trasách uzavírky 
ulice Veletržní.  
 
Vyřizuje:   kpt. Ing. Rovenský, tel.974 825 679. 
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