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Vážený pane Soukupe,
dne 31. 3. 2013 obdržel veřejný ochránce práv Váš dopis, kterým jej žádáte
o prošetření postupu Městského úřadu v Říčanech v jeho roli úřadu stanovujícího
dopravní značení, ve věci nestanovení dopravního značení do prostoru křižovatky
krajských silnic III/1015 a II/107 v obci Strančice (část obce Všechromy)
dle požadavku obce Strančice.
Z podkladů, které jste ochránci předložil, vyplývá, že jste předsedou
osadního výboru1 části obce Strančice, která nese název Všechromy. Tento
výbor inicioval u Zastupitelstva obce Strančice postup, na jehož základě
došlo ke vznesení požadavku obce Strančice na stanovení dopravního značení
na předmětnou křižovatku dvou krajských silnic, a to v podobě:
a) doplnění vodorovného značení V4 „vodící čára“ (přerušovaná krajnice),
b) retroreflexivní zvýraznění patrně již existující svislé dopravní značky P4
„dej přednost v jízdě“ a její zvýraznění na vozovce,
c) doplnění svislé dopravní značky A 22 „jiné nebezpečí“ s upozorněním
na „místo častých dopravních nehod“.
Na tento požadavek reagoval Městský úřad v Říčanech sdělením ze dne
28. 6. 2012, v němž uvedl, že v několika posledních letech Policie České republiky
(dále jen „PČR“) neevidovala v této křižovatce žádnou dopravní nehodu, a proto není
žádná změna místní úpravy nutná.
Po opakované další korespondenci mezi Vámi a úřadem setrval tento na svém
stanovisku, přestože jste uváděl, že nehody jsou v místě křižovatky dle zkušenosti
místních obyvatel běžné, a dokonce jste předložil vyjádření PČR vyvracející závěr
městského úřadu o neexistenci dopravních nehod v křižovatce.

1

Iniciativní a kontrolní orgán Zastupitelstva obce Strančice [zřízený dle ustanovení § 120 – § 121 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů].

Ve sdělení PČR ze dne 18. 9. 2012 (předloženém Vámi městskému úřadu
spolu s Vaším dopisem ze dne 11. 3. 2013) je uvedeno, že PČR od roku 2009
statisticky nesleduje dopravní nehody, u nichž nevznikne zákonná oznamovací
povinnost, a to i tehdy, je-li přesto na místo přivolána hlídka. Ve sdělení PČR ze dne
3. 11. 2012 (předloženém Vámi městskému úřadu rovněž spolu s Vaším dopisem
ze dne 11. 3. 2013) je pak statistika nehodovosti, z níž vyplývá, že v křižovatce došlo
v letech 2007 – 2012 přinejmenším k 18 nehodám (při nichž byly celkem 4 osoby
zraněny lehce).
Městský úřad Říčany Vám přesto naposledy dopisem ze dne 29. 3. 2013
sdělil, že nebyly předloženy žádné nové podklady, a z tohoto důvodu setrvává
na svém stanovisku.
Ve svém podnětu ochránci poukazujete na rozpor v jednotlivých sděleních
městského úřadu, když zpočátku tento tvrdil, že v prostoru křižovatky nejsou
evidovány žádné dopravní nehody, a poté, co jste doložil opak, nijak nevysvětlil, proč
navzdory této nové skutečnosti není stanovení požadovaného značení nutné či
vhodné.
Mohu Vám sdělit, že po zvážení Vámi předložených podkladů se veřejný
ochránce práv rozhodl zahájit ve věci šetření2. Z jeho pověření se v tuto chvíli
obracím se žádostí o vysvětlení a stanovisko k danému případu, jakož i k námitkám
v podnětu uplatněným na tajemníka městského úřadu a rovněž na další orgány
veřejné moci se žádostí o součinnost. Po obdržení potřebných informací Vám bude
o dalším postupu podána zpráva.
Pokud byste měl k takto pojatému šetření nějaké výhrady (ať už z hlediska
rozsahu šetření nebo toho, jakým způsobem byly pochopeny informace obsažené
ve Vašem podnětu), sdělte to prosím ochránci k výše uvedené spisové značce.
Budete-li považovat za nutné své podání dále doplnit, můžete tak učinit
písemně (včetně elektronické cesty na adresu podatelna@ochrance.cz), ústně
v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní ulici 39 v Brně, případně
prostřednictvím telefonické informační linky na čísle 542 542 888.
S pozdravem

JUDr. Veronika G a b r i š o v á v. r.
vedoucí oddělení
veřejného pořádku a místní správy
(dopis je opatřen elektronickým podpisem)
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§ 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů

