
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 21/27 
ze dne  12.11.2020 

ke stanovisku náměstka primátora Adama Scheinherra k návrhu na vydání opatření obecné 
povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající ve 

zrušení časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   n e s o u h l a s í  

s připravovaným Opatřením obecné povahy v zavedení celodenní platnosti vyhrazených 
jízdních pruhů včetně víkendu spočívající v odstranění dodatkových tabulek 
vymezujících, ve kterých dnech a časech tyto vyhrazené jízdní pruhy nelze použít pro 
individuální automobilovou dopravu 

I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

nesouhlasné stanovisko Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy (KŘP HMP), 
Odboru služby dopravní policie, s tímto návrhem ze dne 16. července 2020 

I I I .   p o v ě ř u j e  

1.  náměstka primátora Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D. 

1.  aby učinil všechny nezbytné kroky, které zabrání v realizaci návrhu zmíněného 
Opatření 

2.  aby o svých krocích dle bodu III.1.1. tohoto usnesení informoval zastupitele HMP 

I V .   k o n s t a t u j e ,  ž e  

a) není důvod, proč by vyhrazené jízdní pruhy ve všední dny mimo špičku a o víkendech 
nemohli využívat i řidiči individuální automobilové dopravy, a návrh tohoto Opatření tedy 
není ani nezbytný, ani účelný 

b) k případnému odstranění časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích by mělo 
být přistupováno individuálně podle konkrétních lokalit a pouze na základě řádného 
zdůvodnění; plošné odstranění časového omezení na cca 40 úsecích není ani logické, 
ani žádoucí 



V .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  podat bez zbytečného odkladu Magistrátu hl.m. Prahy, odboru pozemních 
komunikací a drah, jako příslušnému správnímu úřadu dle ust. § 124 odst. 6 
zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikací žádost o vydání 
opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích (podle § 77 odst. 1 písm. c) odst. 5 a § 78 zákona č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikací a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích), spočívající ve 
stanovení časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích v rozsahu, který 
předcházel stavu před vydaným opatřením obecné povahy č.j. MHMP – 
1630535/2020/O4/Kf ze dne 29.10.2020 

V I .   ž á d á  

1.  pověřenou řízením Magistrátu hl. m. Prahy 

1.  aby přijala takové opatření, které umožní odboru pozemních komunikací a drah 
vydat opatření obecné povahy v nejbližším možném termínu tak, aby nedošlo k 
neúčelnému a neefektivnímu vynaložení finančních prostředků hl.m. Prahy nebo 
jím ovládaných organizací zejména Technické správy komunikací, a.s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  zastupitel Koubek  
Tisk: Z-8893  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Důvodová zpráva 

Odbor pozemních komunikací, oddělení silničního správního úřadu HMP, vydal dne 29. 10. 

2020: 

Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

spočívající ve zrušení časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích odstraněním 

svislého dopravního značení E 13 s příslušným časovým omezením umístěného pod DZ IP 

20a a doplňujících úpravách stávajícího dopravního značení ve vztahu k vyhrazeným 

jízdním pruhům na dotčených pozemních komunikacích ve správních obvodech MČ Praha 

4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 s termínem realizace do 1. 12. 2020 dle přiložené 

dokumentace. 

Změna spočívá ve zrušení výjimek pro jízdu automobilové dopravy ve vyhrazených jízdních 
pruzích (VJP, tzv. „bus pruh“), kde je během pracovních dnů ve vymezeném čase omezena 
individuální automobilová doprava a tyto vyhrazené jízdní pruhy mohou výlučně využívat jen 
PID, IZ, MP, cyklisté a taxi. Týká se to cca 40 úseků v celé Praze. 
 
Změna dopravního značení spočívá v odstranění dodatkových tabulek, které umožňují 
jízdu v těchto vyhrazených jízdních pruzích mimo časy dopravních špiček (obvykle v časech 
po-pá 07-11 a 14-19, ale někde se časy liší, např. u Thomayerovy nemocnice je to 06-10 a 14-
19). 
Podle sdělení Ing. Martina Šubrta, náměstka ředitele Ropidu, na Výboru pro 
dopravu konaném dne 10. 11. 2020 je tento návrh Opatření také na žádost Komise Rady 
HMP pro cyklodopravu.  
 
Proč tento návrh Opatření obecné povahy odmítnout 
 
– Není žádný reálný důvod nutit řidiče nevyužívat vymezené jízdní pruhy v době mimo 

špičku, například i o víkendech nebo třeba o půlnoci.  
– Dojde ke zbytečnému zahušťování dopravního provozu v jednom jízdním pruhu a 

vytváření kolizních situací při zařazování řidičů ze dvou do jednoho pruhu. 
– Dojde k prodloužení dopravních kolon v době mimo dopravní špičky a celkovému 

omezení a zkomplikování dopravy ve prospěch jedné preferované dopravy – cyklistické 
dopravy. 

– K návrhu zaujalo negativní stanovisko Krajské ředitelství policie HMP:   
Původním záměrem zřízení VJP je preference MHD v čase dopravních špiček – tedy 
eliminace dopadu dopravních kongescí na jízdní dobu autobusových spojů. Mimo 
dopravní špičky není tohoto DZ třeba, a tudíž není splněn základní atribut pro instalaci 
jakéhokoli DZ- nezbytnost a účelnost (viz. §78 odst. 2, zák, č. 361/2000Sb.). 

– Pokud je třeba na některých komunikací upravit dobu, po kterou nesmí řidiči individuální 
automobilové dopravy využívat vyhrazené jízdní pruhy, nechť je tak činěno individuálně, 
nikoli celoplošně na území HMP. 
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Tel.: +420 974 825 689 

Datová schránka: rkiai5y 

Email: krpa.osdp.odi.podatelna@pcr.cz 

 

Č. j. KRPA-166872-1/ČJ-2020-0000DŽ 
          Praha 16. července  2020 
 
          Počet listů: 2 

Hlavní město Praha 

Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor pozemních komunikací a drah 

Jungmannova 29 

111 21  Praha 1     - datovou schránkou 
 
„Návrh na zrušení časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích a úpravu dodatkové 
tabulky pro vozidla taxi na území hl. m. Prahy“ – písemné stanovisko k návrhu místní 
úpravy 
 
K č.j. MHMP-983698/2020/O4/Kf ze dne 25.6.2020 
 
Obdrželi jsme Vaši žádost o písemné stanovisko ke změně místní úpravy na komunikacích na 
území hl. m. Prahy. Úprava spočívá ve zrušení časového omezení ve vyhrazených jízdních 
pruzích (odstranění E13 s časovým omezením) a úpravu dodatkové tabulky pro vozidla taxi (mění 
se z „POUZE TAXI SE ZÁKAZNÍKEM SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č. 3/2012 SB. HL. M. 
PRAHY“ na „TAXI SE STŘEŠNÍ SVÍTILNOU A ZÁKAZNÍKEM“. Přílohou žádosti je mapový 
podklad - vyznačení lokalit a profilů kde dochází ke změně (číslo lokality + číslo navrhovaného 
DZ), tabulka lokalit, seznam typových značek (čísla a počet DZ – celkem 169 ks). 
 
Po provedeném místním šetření a posouzení z dopravně bezpečnostního hlediska 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 ve smyslu §1 zákona č. 
12/1997 Sb, o bezpečnosti a plynulosti provozu, jako dotčený orgán dle §77 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění, vydává nesouhlasné stanovisko. 
K předložené dokumentaci sdělujeme následující výhrady: 
 

• Žádost na odstranění časového omezení ve vyhrazených jízdních pruzích (dále jen VJP) 
není podložena  řádným zdůvodněním nebo alespoň úvahou o nezbytnosti tohoto návrhu. 
Původním záměrem zřízení VJP je preference MHD v čase dopravních špiček – tedy 
eliminace dopadu dopravních kongescí na jízdní dobu autobusových spojů. Mimo dopravní 
špičky není tohoto DZ třeba, a tudíž není splněn základní atribut pro instalaci jakéhokoli DZ- 
nezbytnost a účelnost (viz. §78 odst. 2, zák, č. 361/2000Sb.).  

• K odstranění časového omezení ve VJP by mělo být přistupováno jednotlivě, u konkrétních 
lokalit, a pouze na základě řádného zdůvodnění. 

• Negativem zrušení časového omezení platnosti VJP z hlediska bezpečnosti provozu je fakt, 
že řidiči jsou nadbytečně nuceni k přejíždění mezi jízdními pruhy a provoz v jízdním  pruhu 
přilehlém k VJP je nadbytečně zahušťován (vozidla mají mezi sebou menší odstupy, než 
kdyby byl dopravní proud rozložen do více JP) 
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• Celkově je návrh (mapa + tabulka + seznam značek) málo podrobný a neřeší detailní 
umístění jednotlivých DZ  a soulad s požadavky TP65 a TP169  (např. ul. Bohdalecká - 95c 
- umístění nové IP20b na SVO 001702 je v bezprostřední blízkosti stávající IP6 ). 
V některých případech dochází k nesouladu navrženého SDZ a stávajícího VDZ (např. ul. 
Zálesí – 17a). Tam kde je změna rozsáhlejší (např. dochází k úpravě řazení v křižovatce) 
požadujeme návrh předložit v detailním provedení – (zákres změn do dopravní situace). 

• V ul. Nádražní doporučujeme rozšíření rozsahu vozidel, jimž je umožněno odbočení a vjezd 
o MP a IZS. DZ B1 doporučujeme nahradit za DZ B11 – snížení počtu značení na jednom 
sloupku o E13 „MIMO symb. kolo“. 

 
K návrhu na úpravu textu dodatkové tabulky pro vozidla taxi (změna z „POUZE TAXI SE 
ZÁKAZNÍKEM SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY VYHLÁŠKY Č. 3/2012 SB. HL. M. PRAHY“ na „TAXI SE 
STŘEŠNÍ SVÍTILNOU A ZÁKAZNÍKEM“ nemáme námitky a souhlasíme. 
 
Vyřizuje: kpt. Ing. Plachý, tel. 974 825 680 

plk. Mgr. Jiří Dušek 
vedoucí odboru 

z r. mjr. Ing. Ladislav Břeský 
schváleno elektronicky 
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