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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
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 31.03.2022 na základě žádosti právnické osoby
hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v zastoupení správce
právnické osoby Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. IČO 03447286, se sídlem Veletržní
1623/24, 170 00 Praha 7, řízení o návrhu opatření obecné povahy, podle ust. § 171 a § 173 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), a podle
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), vydává opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
spočívající v realizaci nového svislého dopravního značení, na místní komunikaci I. třídy
ul. Opatovská, Praha 4, na místní komunikaci II. třídy ul. Formanská, Praha 4 – Újezd u Průhonic,
ul. Újezdská, Hlavní, Kunratická, Obec Průhonice, ul. Josefa Bíbrdlíka, Praha 4 – Újezd u Průhonic,
ul. Štychova, Praha 4 - Křeslice, dle přiložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto
stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
a) K realizaci nového svislého dopravního značení se vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitelství policie
hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, č. j. KRPA-117287-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne
11.04.2022, 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 dopravního značení bude provedena v termínu do 30 dnů od doručení
opatření obecné povahy dle klimatických podmínek, na náklady správce, tj. právnické osoby
hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v zastoupení právnické
osoby Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. IČO 03447286, se sídlem Veletržní
1623/24, 170 00 Praha 7.
Odůvodnění:
Dne 31.03.2022 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, zahájil zdejší SSÚ na základě žádosti
právnické osoby hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1,
v zastoupení správce právnické osoby Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. IČO 03447286,
se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7, řízení o návrhu opatření obecné povahy podle
ust. § 171 a § 173 odst. 1 správního řádu a podle ust. § 77 odst. 1 písm c) a odst. 5 zákona o silničním
provozu a vyhlášky. Návrh spočívá v realizaci nového svislého dopravního značení, na místní
komunikaci I. třídy ul. Opatovská, Praha 4, na místní komunikaci II. třídy ul. Formanská, Praha 4 –
Újezd u Průhonic, ul. Újezdská, Hlavní, Kunratická, Obec Průhonice, ul. Josefa Bíbrdlíka, Praha 4 –
Újezd u Průhonic, ul. Štychova, Praha 4 - Křeslice. Důvodem tohoto opatření je snížení zatížitelnosti
mostní konstrukce na místní komunikaci II. třídy ul. Formanská, Praha 4, most X697 (přes dálnici
D 1). Snížení zatížitelnosti konstrukce vychází z diagnostických zkoušek realizovaných ČVÚT v Praze,
Kloknerův ústav (Expresní zpráva č. 1800 J 389), kterým bylo doporučeno snížení nosnosti na výše
uvedeném mostě přes dálnici D 1.
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-117287-1/ČJ-20220000DŽ ze dne 11.04.2022. SSÚ neshledal s návrhem na stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komunikaci žádnou kolizi.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce od 04.05.2022 do
20.05.2022. K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonem stanovené lhůtě uplatněny žádné
připomínky nebo námitky.
SSÚ neshledal s návrhem na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci žádnou kolizi.
Termín realizace do 30 dnů ode dne doručení tohoto opatření obecné povahy, s ohledem na
klimatické podmínky, nejpozději však do 30.09.2022.
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Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění
pozdějších předpisů, je možný přezkum u soudu.
(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)
Bc. Soňa Muzikářová
vedoucí Odboru dopravy

Příloha
č. 1 - Odsouhlasená situace dopravního značení (DIO)

Rozdělovník
Hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v zastoupení Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, a. s. IČO 03447286, se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7,
IDDS: mivq4t3
Vývěs:
Městská část Praha-Újezd, IČO 00241784, se sídlem Kateřinské náměstí 465/1, 149 00 Praha 4-Újezd,
IDDS: 2w9bx6s
Městská část Praha-Křeslice, IČO 00240389, se sídlem Štychova 2, Praha 114, IDDS: 5z8aktm
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IDDS: a6ejgmx
Obec Průhonice, Obecní úřad Průhonice, IČO 00241563, se sídlem Květnové náměstí 73, 252 43
Průhonice, IDDS: padbbvg
ÚMČ Praha 11 – úřední deska
Na vědomí:
Městská část Praha - Šeberov, IČO 00241717, se sídlem K Hrnčířům 160, Praha 4, IDDS: r3ibjti
Policie ČR, KŘPHMP – OSDP, IDDS: rkiai5y
Spis
Písemnost vyhotovena ve 4 stejnopisech, za správnost vyhotovení: Ing. Martin Janda
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: .....................................

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