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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Odbor dopravy, oddělení silniční správní úřad, ÚMČ Praha 11, jako příslušný silniční správní úřad
(dále jen SSÚ) na území správního obvodu Praha 11, dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), v souladu s obecně závaznou
vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy v přenesené působnosti,
ve znění pozdějších předpisů, zahájil zdejší SSÚ dne 15.03.2021 na základě žádosti právnické osoby
Eterno plus s. r. o., IČO 04867459, se sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2-Vinohrady, řízení o
návrhu opatření obecné povahy, v souladu s ust. § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o
silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vyhlášky), předkládá návrh opatření obecné povahy pro
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
spočívající v realizaci nového svislého, vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, při
místní komunikaci II. třídy ul. Formanská, Praha 4, umístěné dle přiložené situace, která je nedílnou
součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
a) K realizaci nového svislého, vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení se vyjádřila
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, č. j. KRPA-661381/ČJ-2021-0000DŽ ze dne 16.03.2021, které je jedním z podkladů tohoto řízení.
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b) SSÚ 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.
c) Realizace nového svislého, vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení bude
provedena v termínu do 30 dnů od doručení opatření obecné povahy, dle klimatických
podmínek, na náklady právnické osoby Eterno plus s. r. o., IČO 04867459, se sídlem Slavíkova
1568/23, 120 00 Praha 2-Vinohrady.
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoliv k návrhu uplatnit písemné připomínky,
jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.
V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné
námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo
dotčeni. Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u odboru dopravy, oddělení silniční správní
úřad, ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4.
Odbor dopravy, oddělení silniční správní úřad, ÚMČ Praha 11, ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního
řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky, a to ve lhůtě do 30 dnů,
ode dne zveřejnění tohoto návrhu.
Odůvodnění:
Dne 15.03.2021 odbor dopravy, oddělení silniční správní úřad, ÚMČ Praha 11, jako příslušný SSÚ na
území správního obvodu Praha 11, dle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, v souladu
s obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
v přenesené působnosti, ve znění pozdějších předpisů, zahájil zdejší SSÚ na základě žádosti
právnické osoby Eterno plus s. r. o., IČO 04867459, se sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2Vinohrady, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 správního řádu
a podle ust. § 77 odst. 1 písm c) zákona o silničním provozu a vyhlášky. Návrh spočívá v realizaci
nového svislého, vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, při místní komunikaci
II. třídy ul. Formanská, Praha 4. Důvodem tohoto opatření je realizace a užívání zastávky BUS,
přechodu pro chodce, místa pro přecházení a zpomalovacích polštářů, v rámci výstavby bytového
areálu „Rodinné domy Milíčovský les 1“. Navrženým opatřením dojde ke zvýšení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu v dané lokalitě.
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích byl projednán s Policií ČR,
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, č. j. KRPA-66138-1/ČJ-20210000DŽ ze dne 16.03.2021. SSÚ neshledal s návrhem na stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci žádnou kolizi.
(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
Bc. Soňa Řeháčková Muzikářová
pověřená zastupováním odboru dopravy
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Příloha
č. 1 - Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)

Rozdělovník
Eterno plus s. r. o., IČO 04867459, se sídlem Slavíkova 1568/23, 120 00 Praha 2-Vinohrady,
IDDS: 9pfpvus

Vývěs:
Městská část Praha-Újezd, IČO 00241784, se sídlem Kateřinské náměstí 465, 149 00 Praha 4,
IDDS: 2w9bx6s

Policie ČR, KŘPHMP – OSDP, IDDS: rkiai5y
Písemnost vyhotovena ve 4 stejnopisech, za správnost vyhotovení: Ing. Martin Janda

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .....................................

Sejmuto dne .......................................

Strana 3/3

