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                          Magistrát města       ODBOR KANCELÁŘ PRIMÁTORA A TAJEMNÍKA 

                              Oddělení kontroly 

VÁŠ DOPIS ZN.: 

ZE DNE: 

NAŠE ZN.: 

 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

IP TEL.: 

E-MAIL: 

 

MOST DNE: 

 

 

MmM/074215/2016/OKPaT/AH 

 

Ing. Adam Haris 

+ 420 476 448 230 

+ 420 474 771 230 

Adam.Haris@mesto-most.cz 

 

14. července 2016 

┌                                                                            ┐ 

 

Vážený pan 

Martin Hladík 

hladik.jm@seznam.cz 
    

 

 └                                                                            ┘ 

 

Odpověď na stížnost 

 

Vážený pane Hladíku, 

 

prostřednictvím elektronické pošty jsme obdrželi Vaši stížnost ze dne 26. 6. 2016, týkající 

se provozu AUTODROMU MOST, a. s. (dále jen „Autodrom“) ve věci parkování účastníků 

na komunikaci, zejména v ulici Pod Širokým vrchem. K celé záležitosti Vám sdělujeme následující: 

 

Při odstavování vozidel v ulici Tvrzova, resp. v ulici Pod Širokým vrchem, v místech vjezdů 

k rodinným domům nebo v prostoru zastávek MHD, dochází k porušování obecné úpravy zákona 

o silničním provozu č. 361/2000 Sb. Konkrétně se jedná o § 27 citovaného zákona, kdy řidič nesmí 

zastavit a stát u zastávky autobusu, a dále nesmí zastavit a stát před vjezdem na pozemní 

komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci. Pokud k uvedenému odstavování vozidel 

dojde, doporučujeme občanům dopravní přestupky oznámit Policii ČR nebo Městské policii Most. 

 

Odbor správních činností Magistrátu města Mostu bude pro zlepšení situace při nejbližším místním 

šetření s dopravním inspektorátem Policie ČR navrhovat osazení dopravního značení také  

na opačné straně místní komunikace ulice Pod Širokým vrchem. Návrh bude spočívat v umístění 

svislého dopravního značení č. B 29 „zákaz stání“ v místě za křižovatkou s ulicí Slovanská 

(Hořanská cesta) směrem do ulice Tvrzova. 

 

Závěrem bychom Vám chtěli sdělit, že mezi vedením našeho města a společností Autodrom 

probíhají od loňského roku jednání, jejichž předmětem je snížení celkové zátěže z provozu 

Autodromu, a to zejména pro obyvatele v jeho bezprostřední blízkosti. V těchto jednáních budou 

zástupci města pokračovat i nadále. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Jana Čejková 

vedoucí odboru 

kancelář primátora a tajemníka 

(opatřeno elektronickým podpisem) 
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