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Naše č.j. MC P-KU 02095/2019 

Vyřizuje: Martin Kubát, tel. 244 102 217, email: kubat@praha-kunratice.cz 

Datum: 8. 7. 2019 

Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dobrý den, 

k Vaší žádosti sdělujeme že: 

• Projektová dokumentace rekonstrukce ulice K Verneráku je k nahlédnutí v archivu odboru stavebního 
ÚMČ Praha 4 (ÚMČ Praha-Kunratice nemá ověřené paré dokumentace k dispozici). 

• Změna značení spočívala v odstranění nelegálního značení (vytvořeném kolem roku 2016 neznámou 
osobou), které bylo zcela v rozporu s normativními hodnotami pro rozměry parkovacích stání (dle normy 
aktuální i používané v době projektování rekonstrukce) a svým provedením způsobovalo, 
že zaparkované vozidlo přesahovalo z místa na chodník a zužovalo jeho průchozí profil, nebo zasahovala 
záď vozidla do průjezdního profilu komunikace až o 0,5 m, případě obojí naráz, zároveň auto umístěné 
vepředu blokovalo svou přídí přístup do vrat sousední nemovitosti. 

• Na problém jsme byli upozorněni několika podněty občanů, následně proběhlo místní šetření 
vč. zaměření rozměrů ploch. 

• Fakt, že se na místě dosud nestala (evidovaná) nehoda neznamená, že je stav z pohledu dopravně-
inženýrského a vůči bezpečnosti provozu v pořádku. 

• Betonové květináče jsou umístěny mimo průjezdní profil komunikace vč. zachování potřebných 
bezpečnostních odstupů, pro jejich umístění nebyla dokumentace zapotřebí. 

• Dotyčná plocha byla zcela bez určení jejího užití (chybějící svislé i původně vodorovné dopravní značení), 
a není oficiálně jako parkovací plocha ani stanovena, byť tomuto účelu její konstrukce odpovídá. 

• Městská část parkovací místa neruší, naopak se snažíme postupně stání legalizovat a usměrňovat 
do bezpečnostně nezávadné podoby. Vzhledem k tomu, že všechna stání jsou veřejná, nemůže 
MČ jakkoli ovlivnit kdo je využije, pouze může ovlivnit maximální délku stání. 

V případě, že máte k řešení Vámi popisované situace návrh či nápad, neváhejte nám ho prosím 
sdělit. 

S pozdravem 

 

 

Jitka Voříšková 
tajemnice ÚMČ Praha-Kunratice 

mailto:info@praha-kunratice.cz

