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Vyjádření k umístění dopravního značení IP 22 s textem Pozor - na většině komunikace 
v obci platí přednost zprava v obci Dolní Jirčany 
 
 
 
   Dopravní inspektorát PČR Praha venkov - JIH jako dotčený orgán podle § 77 odst. 
2) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává vyjádření 
ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.  
    Na základě Vámi zaslané žádosti ze dne 20. února 2017 evidované pod Č.j. 
KRPS-56782/ČJ-2017-011406 bylo provedeno místní šetření a prostudování žádosti. 
Na tomto základě Vám sdělujeme, že navržené dopravní značení je nadbytečné.  
   S odkazem na ustanovení § 22 z.č. 361/2000 Sb., ve kterém je uvedeno, že řidič 
přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci označené dopravní 
značkou "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!" musí dát přednost 
v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní 
komunikaci nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se 
zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní komunikaci. V odstavci dva téhož ustanovení 
je uvedeno, že nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát řidič 
přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo 
organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty 
přicházejícím zprava. 
    Naše součást se domnívá, že v tomto zákoně je zcela jednoznačně definováno, 
jak se mají řidiči vozidel chovat v případě, že přijíždějí ke křižovatce, která je 
označena dopravním značením upravující přednost a u křižovatky, kde přednost není 
dopravním značením upravena. 
    K přednosti zprava jako takové sdělujeme, že je to jedno z opatření ke zklidnění 
dopravy v rovných delších úsecích komunikacích. 
     K dopravní nehodovosti na místních komunikacích sdělujeme, že naše součást 
v posledních letech v rámci obce Dolní Jirčany a Psáry neřešila dopravní nehody, 
kdy hlavní příčinou by byla přednost v jízdě.      
     
 
 

Vyřizuje: por. Ing. Milan Nerad 
          komunikační inženýr 

npor. Bc. Pavel Bouček 
vedoucí DI Praha venkov - JIH 
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