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Opatření obecné povahy
Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „ zákon o silničním provozu“), Obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění zahájil dne 03. 07. 2019 řízení o návrhu opatření obecné
povahy podle ust. § 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„správní řád “) na místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici U Městských domů a po předložení
písemného vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru služby dopravní
policie
vydává
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o
silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy pro
opatření obecné povahy –
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
spočívající v instalaci svislého dopravního značení IP4b + E12a na stávající sloupek SDZ u vjezdu z ulice U Průhonu.
Dále o instalaci svislého dopravního značená B2 + E12b na sloup veřejného osvětlení č. 701912. a instalaci svislého
dopravního značení B2 + E12b co nejblíže ke zdi u vjezdu z ulice Poupětova na místní komunikaci U Městských
domů, Praha 7 dle odsouhlasené projektové dokumentace, která je nedálnou součástí tohoto stanovení, za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci:
a)

Vyznačení dopravního značení bude provedeno v souladu s vyjádřením

PČR KŘ hl. m. Prahy, OSDP

Kongresová 2, Praha 4 ze dne 03. 07. 2019 pod č. j.: KRPA-246736-1/Čj-2019-0000DŽ, které je jedním
z podkladů tohoto řízení, platnými TP, ČSN EN 12899-1 (v platném znění) a vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno
na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.
c)

Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby komunikace.

d) Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na
pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem
nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.

e)

Instalace dopravního značení bude provedena v termínu od 01. 10. 2019 trvale, odbornou firmou dle
klimatických podmínek. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění:

Odbor dopravy UMČ Prahy 7, sídlem: Nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, podal silničnímu správnímu úřadu žádost o
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulici U Městských domů. Návrh na stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích byl podán z důvodu úpravy svislého dopravního značení. Na základě
žádosti zahájil silniční správní úřad dne 03. 07. 2019 řízení o návrhu opatření obecné povahy. K návrhu dopravní
situace vydala dne 03. 07. 2019 písemné stanovisko Policie ČR KŘ hl. m. Prahy, OSDP Kongresová 2, Praha 4 pod č.
j.: KRPA-246736-1/Čj-2019-0000DŽ.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo
vyvěšeno na úřední desce ÚMČ Praha 7 v termínu od 08. 07. do 26. 07. 2019.
Na základě vyvěšení návrhu na opatření obecné povahy nebyly podány od zveřejnění žádné námitky a připomínky.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné vyhlášky. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat řádný
opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a – 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je možný
přezkum u soudu.

Ing. Jan Kovařík
vedoucí odboru dopravy
v zastoupení Zdeňka Fialová
otisk úředního razítka

Příloha: situace dopravního značení uložena na odboru dopravy kancelář č. 247
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