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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor životního prostředí a dopravy
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
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Vaše značka:

Naše značka:
P22 7640/2020 OŽPD 05

Vyřizuje:
Ing. Sehnalová

Praha - Uhříněves
04. září 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha 22 (dále jen „odbor
životního prostředí a dopravy“), jako příslušný silniční správní úřad podle § 124 odst. 6 a § 77
odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) a
podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění
pozdějších předpisů, na základě posouzení žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí, zvláštní
užívání komunikací a veřejného prostranství pro výkopy komunikace K Dálnici, k. ú.
Uhříněves z důvodu realizace inženýrských – vodovod a kanalizace, podané dne 22. 07. 2020
panem Davidem Řehořem, K dál ici 1568/38, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, a po předložení
písemného vyjádření orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor
služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, č. j. KRPA-192125-1/ČJ-20200000DŽ ze dne 23. 07. 2020,
vydává

podle § 77 zákona o silničním provozu, podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu
ustanovení § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád)
opatření obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Dálnici,
k. ú. Uhříněves
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Spočívající v dočasném umístění dopravního značení na výše uvedené komunikaci, dle
přiložené dokumentace dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO), která je nedílnou
součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci
a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením
Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie
pod č. j. KRPA-192125-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 23. 07. 2020, TP 66, ČSN EN
12899-1 a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
b) Dopravní značky musí být 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 uvedené komunikace.
d) Dopravní značky budou umístěny v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
e) Odbor životního prostředí a 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.
Místo:

komunikace K Dálnici, k. ú. Uhříněves, dle situace

Důvod:

umístění přechodného dopravního značení za účelem označení dopravního
omezení z důvodu výstavby inženýrských sítí – vodovod a kanalizace

Termín osazení:

14. 09. 2020 až 25. 09. 2020

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení případně jiné
opatření správního úřadu vyžadované zvláštní předpisy.

Odůvodnění
Dne 22. 07. 2020 podal pan David Řehoř, K Dálnici 1568/38, 104 00 Praha 10 Uhříněves, řádně odůvodněnou žádost o dopravně inženýrské rozhodnutí, zvláštní užívání
komunikace a veřejného prostranství pro výkopy z důvodu výstavby inženýrských sítí –
vodovod a kanalizace a s tím spojené stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci K Dálnici, k. ú. Uhříněves v Městské části Praha 22, která se týká úpravy
dopravního režimu tj. umístění výše uvedeného dopravního značení, kterým dojde ke zvýšení
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bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Oznámení o zahájení řízení bylo účastníkům
řízení oznámeno dopisem ze dne 23. 07. 2020.
Vzhledem ke skutečnosti, že k žádosti nebyly předloženy veškeré podklady, které jsou
nutné pro vydání rozhodnutí, vyzval odbor životního prostředí a dopravy dne 11. 08. 2020
žadatele k doplnění náležitostí a to zejména: výkopové povolení TSK hl. m. Prahy, a. s.,
nájemní smlouva TSK hl. m. Prahy, a. s., harmonogram prací, ohlašovací povinnost a dále,
aby upravil termín zahájení prací tak, aby po doplnění žádosti do začátku zvláštního užívání
komunikace uplynulo 30 dnů.
Žadatel dne 19. 08.2020 a 24. 08. 2020 doplnil své podání o chybějící podklady.
Odbor životního prostředí a dopravy obdržel situaci uvedenou v žádosti, projednanou
s Policií ČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, která
vydala pod č. j. KRPA-192125-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 23. 07. 2020 ke zvláštnímu užívání
předmětné komunikace písemný souhlas.
Odbor životního prostředí a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve vztahu
k místním komunikacím přezkoumal uvedenou žádost a zjistil, že žádost je důvodná a že
povolená úpravy je při znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosná. Instalace
dopravního značení souvisí se zvláštním užíváním komunikace a je zdůvodněna potřebou
výstavby inženýrských sítí – vodovodu a kanalizace.
Poučení
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti
pátým dnem po dni jeho vyvěšení. Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze
proti opatření obecné povahy podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a –
101d a následujících zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších
předpisů, je možný přezkum u soudu.
Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem
nebo v případě, že dopravní značení bude místěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření správního orgánu vyžadovaného zvláštními předpisy.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního
orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Kučerová
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
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Příloha a nedílná součást stanovení přechodné úpravy provozu:
Č. 1 – situace DIO odsouhlasená Policií ČR, KŘP hl. m. Prahy – OSDP
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:
- Ing. Arch. David Řehoř, K Dálnici 1568/38, 104 00 Praha 10 (DS)
- TSK hl. m. Prahy, a. s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město (DS)
Na vědomí:
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor
služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, Kongresová 1666/2, 140 00
Praha 4 (DS)
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