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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu
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, a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), na základě posouzení žádosti o stanovení
přechodné úpravy při místní komunikaci II. třídy ul. Formanská, Praha 4, při místní komunikaci
III. třídy ul. Krajanská, Vodnická, Na Křtině, Proutěná, Praha 4, při místní komunikace IV. třídy –
společná stezka pro chodce a cyklisty, při veřejně přístupné účelové komunikaci NN 3665 (v blízkosti
ul. Proutěná, Praha 4), a při veřejně přístupné účelové komunikaci, situované na pozemku parc. č.
265/1 v k. ú. Újezd u Průhonic, za účelem pokládky kabelů PRE – obnova kNN a kVN, v rámci akce
„Praha 4 – Újezd u Průhonic, Vodnická a okolí, obnova kVN, kNN“, podané dne 10.03.2021,
doplněné dne 29.03.2021 právnickou osobou SEG s. r. o., IČO 46883657, se sídlem Skladová 1843/4,
326 00 Plzeň (dále jen žadatel), a po písemném vyjádření zástupce Policie ČR, Krajské ředitelství
policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie pod č. j. KRPA-76779-1/ČJ-2021-0000DŽ ze dne
29.03.2021,
stanoví
v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen vyhlášky),
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
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při místní komunikaci II. třídy ul. Formanská, Praha 4, při místní komunikaci III. třídy ul. Krajanská,
Vodnická, Na Křtině, Proutěná, Praha 4, při místní komunikace IV. třídy – společná stezka pro chodce
a cyklisty, při veřejně přístupné účelové komunikaci NN 3665 (v blízkosti ul. Proutěná, Praha 4), a při
veřejně přístupné účelové komunikaci, situované na pozemku parc. č. 265/1 v k. ú. Újezd u Průhonic,
spočívající v osazení přechodného svislého dopravního značení a dopravního zařízení, a v dočasném
zakrytí stávajícího vodorovného dopravního značení, dle přiložených odsouhlasených výkresů, které
jsou nedílnou součástí tohoto stanovení, a to ve třech etapách a termínech, včetně zařízení
staveniště:
1. ETAPA od 12.04.2021 do 15.05.2021,
2. ETAPA od 15.05.2021 do 20.06.2021,
3. ETAPA od 20.06.2021 do 30.06.2021,
MEZIDEPONIE od 12.04.2021 do 30.06.2021,
za níže uvedených podmínek pro realizaci:
a) Osazení dopravního značení, dopravního zařízení a dočasné zakrytí stávajícího vodorovného
dopravního značení bude provedeno v souladu s odsouhlasenou situací, platnými TP, ČSN EN
12899-1, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky.
b) Dopravní značení a dopravního zařízení musí být v reflexním provedení v základní velikosti.
Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního
značení a dopravního zařízení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.
c) Instalace a umístění dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno tak, aby
nebránilo provádění údržby uvedené komunikace.
d) Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo
poškození dotčené pozemní komunikace.
e) Přechodné dopravní značení a dopravní zařízení musí být udržováno v takovém stavu, aby bylo
po celou dobu akce správně a přehledně umístěno, udržováno v úplném, čitelném a čistém stavu
(dle odsouhlasené situace).
f) Dopravní značení B 28 – Zákaz zastavení + E8b + E8c + E8d s podtabulkou E 13 a textem: „mimo
stavby, datum, den“ bude osazeno 7 dní před zahájením platnosti.
g) Po ukončení akce resp. po ukončení platnosti tohoto stanovení bude přechodné dopravní
značení ihned odstraněno z dotčené komunikace a trvalé značení uvedeno do původního stavu.
h) 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.
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V souladu s ust. § 19b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, je vlastník pozemní komunikace
oprávněn odstranit z pozemní komunikace ta silniční vozidla ponechaná na pozemní komunikaci
v rozporu s tímto dočasným zákazem zastavení, a to za podmínek specifikovaných v ust. § 19 b
odst. 2 (a násl.) zákona o pozemních komunikacích.
Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanoviska, posouzení, případně jiná opatření
dotčeného správního úřadu zvláštními předpisy.

Odůvodnění:
Dne 10.03.2021, doplněné dne 29.03.2021 obdržel odbor dopravy, oddělení silniční správní úřad,
ÚMČ Praha 11, jako příslušný silniční správní úřad 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, a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 správního řádu, žádost o stanovení přechodné úpravy
při místní komunikaci II. třídy ul. Formanská, Praha 4, při místní komunikaci III. třídy ul. Krajanská,
Vodnická, Na Křtině, Proutěná, Praha 4, při místní komunikace IV. třídy – společná stezka pro chodce
a cyklisty, při veřejně přístupné účelové komunikaci NN 3665 (v blízkosti ul. Proutěná, Praha 4), a při
veřejně přístupné účelové komunikaci, situované na pozemku parc. č. 265/1 v k. ú. Újezd u Průhonic,
a to ve třech etapách a termínech: 1. ETAPA od 12.04.2021 do 15.05.2021, 2. ETAPA od 15.05.2021
do 20.06.2021, 3. ETAPA od 20.06.2021 do 30.06.2021, MEZIDEPONIE od 12.04.2021 do
30.06.2021, za účelem pokládky kabelů PRE - obnova kNN a kVN, v rámci akce „Praha 4 – Újezd u
Průhonic, Vodnická a okolí, obnova kVN, kNN“.
Postupem dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatřením obecné
povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
SSÚ na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy,
ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle přiložené odsouhlasené
situace.
Žádost byla řádně projednána s dotčeným orgánem Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie,
odborem služby dopravní policie, Kongresová 2, Praha 4, dle písemného vyjádření ze dne 29.03.2021
pod č. j. KRPA-76779-1/ČJ-2021-0000DŽ.
Na základě projednání a zjištění, SSÚ neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě
provozu na pozemní komunikaci, považuje žádost za důvodnou a stanovenou přechodnou úpravu
v silničním provozu z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.
Ve smyslu ustanovení § 101a - 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, je možný přezkum u příslušného soudu.
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Toto opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu musí být vyvěšeno na úřední
desce po dobu 10 dnů.

(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
Bc. Soňa Řeháčková Muzikářová
pověřená zastupováním odboru dopravy

Příloha
č. 1 - Odsouhlasené situace dopravního značení (DIO)
Rozdělovník
SEG s. r. o., IČO 46883657, se sídlem Skladová 1843/4, 326 00 Plzeň, IDDS: z5gzpj8
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

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

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