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Výjimka z omezení pohybu a pobytu 

ze dne 5. března 2021 

 

Na základě písemné žádosti hlavního města Prahy ze dne 4. 3. 2021 místopředseda vlády 

a ministr vnitra v souladu s bodem XII. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, vyhlášeného 

pod č. 113/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 28. února 2021 č. 218, vyhlášeného 

pod č. 115/2021 Sb., (dále jen „usnesení vlády“)  

UDĚLUJE VÝJIMKU 

z omezení podle bodů I. až IV. usnesení vlády: 

 

Pro potřeby usnesení vlády se pohyb osob s trvalým pobytem nebo bydlištěm na území 

hl. m. Prahy nebo okresu Praha-západ po následujících pozemních komunikacích nepovažuje 

za pohyb přes hranice okresu. Jedná se o následující pozemní komunikace: 

- dálnice D0 – tzv. Pražský okruh mezi 3. a 28. km (exit Vestec až exit Letiště), 

- přivaděč k dálnici D0 u obce Vestec tzv. Vestecký přivaděč, a to včetně přiléhajícího 

kruhového objezdu a navazující části ulice Vídeňská, která umožňuje příjezd k přivaděči 

z Kunratické spojky na území hl. m. Prahy, 

- všechny nájezdy a sjezdy z dálnice D0, které překračují okresní hranice.  

Tyto pozemní komunikace lze využívat také k cestám, u nichž počáteční i koncový bod cesty leží 

v rámci jednoho okresu.  

Potvrzení ve smyslu bodu IV/2 usnesení vlády se v těchto případech nevyžaduje. 

V případě využití těchto pozemních komunikací k pohybu, kde počáteční nebo cílové místo je 

mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, bude vyžadováno potvrzení ve smyslu bodu IV/2 

usnesení vlády.  

 

Odůvodnění: 

Dálnice D0 - tzv. Pražský okruh je důležitou pozemní komunikační tepnou jak pro hlavní město 

Prahu, tak pro okres Praha-západ spadající pod Středočeský kraj. Tato pozemní komunikace, 

popřípadě některé její nájezdy a sjezdy na mnoha místech překračují hranice těchto regionů. 
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Opatření omezující pohyb osob přes okresní hranice znemožňuje využívání některých částí této 

pozemní komunikace. Obdobná je situace u dálničního přivaděče v okolí obce Vestec 

tzv. Vestecký přivaděč, který nelze bez možnosti překračovat okresní hranici využívat. Využívání 

tohoto přivaděče pro obyvatele jižní části Prahy je omezeno i tím, že část přípojné silnice 

(Vídeňská ulice) prochází přes katastr obce Vestec. Z uvedených důvodů nelze opatření v této 

oblasti efektivně uplatňovat. 

 

Cílem této výjimky je umožnit, osobám s trvalým pobytem nebo bydlištěm na území hlavního 

města Prahy a okresu Praha-západ, pro cesty v rámci svého územního obvodu využívat těchto 

pozemních komunikací, navzdory tomu, že tím dochází k překročení okresní hranice.  

 

Udělení této výjimky zjednoduší pohyb ve zmíněných okresech a zároveň není proti smyslu 

samotného opatření a nesnižuje jeho účinnost, jelikož neumožňuje přímé setkávání osob 

z různých okresů, jen povoluje jejich společný pohyb po vybraných dopravních pozemních 

komunikacích.  

 

 

 

 

 

 

Vážený pan 

MUDr. Zdeněk Hřib 

primátor 

Mariánské nám. 2/2,  
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