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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 22
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odbor životního prostředí a dopravy
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114
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P22 13288/2020 OŽPD 08

Vyřizuje:
M. Matoušková

Praha - Uhříněves
18. prosince 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 zvláštním užívání a omezení obecného
užívání komunikace nám. Bratří Jandusů (chodník), parc. č. 2002, při parc. č. 138/1 a 138/2, v
k.ú. Uhříněves, podané dne 09.12.2020 společností PREservisní, s.r.o., Na Hroudě 1492/4,
100 00 Prah 10, IČ 02065801 v zastoupení společností V-STAV A, spol. s r.o., Ing.
Bronislavem Valou, Dražka 624, 675 55 Hrotovice, IČ: 25508601, po předložení souhlasného
stanoviska orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby
dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství, č.j. KRPA-319313-1/ČJ-2020-0000DŽ ze
dne 16.12.2020.
vydává
podle § 77zákona 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
o zvláštním užívání a omezení obecného užívání komunikace
nám. Bratří Jandusů (chodník), parc. č. 2002, při parc. č. 138/1 a 138/2, v k.ú. Uhříněves
spočívající v dočasném umístění dopravního značení na výše uvedených komunikacích, dle
přiložené dokumentace dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), která je nedílnou
součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
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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. KRPA319313-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne 16.12.2020, 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 zabezpečujících 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.
Základní údaje:
místo:

nám. Bratří Jandusů (chodník), parc. č. 2002, při parc. č. 138/1 a 138/2,
v k.ú. Uhříněves

důvod:

Celková rekonstrukce areálu Kormak - zábor chodníku

termín osazení:

od 17.01.2020 do 29.01.2021

Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení případně jiné
opatření správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
Odůvodnění
Dne 09.12.2020 podala společnost PREservisní, s.r.o., Na Hroudě 1492/4, 100 00 Prah 10,
IČ: 02065801 v zastoupení Ing. Bronislavem Valou, Dražka 624, 675 55 Hrotovice, IČ:
41549007, žádost o povolení zvláštního užívání komunikace a s tím spojené stanovení
přechodné úpravy provozu na pěší pozemní komunikaci nám. Bratří Jandusů (chodník), parc.
č. 2002, při parc. č. 138/1 a 138/2, v k.ú. Uhříněves, která se týká uzávěry chodníku a
zajištění obchozí trasy pro pěší, tj. umístění výše uvedeného dopravního značení, kterým bude
stanovena obchozí trasa, čímž dojde k zajištění bezpečnosti pohybu chodců dotčenou oblastí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Žádost vykazovala zjevné nedostatky,
kdy nebyly předloženy všechny nezbytné podklady k vydání rozhodnutí. Z těchto důvodů byl
žadatel dne 10.12.2020 vyzván dopisem k doplnění podkladů a informován usnesením o
přerušení správního řízení do doby odstranění všech nedostatků nejpozději ve lhůtě do
31.12.2020.
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Dne 17.12.2020 žadatel předložil novou žádost, která obsahovala veškeré potřebné
podklady. Doplněním žádosti došlo ke změně žadatele a zhotovitele. Novým žadatelem a
zároveň zhotovitelem, zastupujícím investora, je společnost V-STAV A, spol. s r.o., Dražka
624, 675 55 Hrotovice, IČ: 25508601. Součástí doplnění byl předložen návrh) dopravně
inženýrského opatření odsouhlasené Policií ČR č.j. KRPA-319313-1/ČJ-2020-0000DŽ ze dne
16.12.2020. Dne 18.12.2020 byl dodatečně dolože souhlas odboru správy majetku MČ Praha
22. Vzhledem k tomu, že nově doložený návrh DIR zajišťuje bezpečný pohyb chodců a
neomezuje plynulost solničního provozu, netrvá odbor životního prostředí a dopravy na
dodání harmonogramu prací souhlasí s omezením v rozsahu požadavku.
Odbor životního prostředí a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve vztahu k
místním komunikacím přezkoumal žádost a zjistil, že je důvodná a že povolená úprava je při
znalosti místních poměrů z dopravního hlediska únosná. Instalace dopravního značení souvisí
se zvláštním užíváním komunikace a je zdůvodněna potřebou zajištění bezpečnosti silničního
provozu z důvodu výstavby nové pozice vjezdu do objektu – přeložení dlažby – změna barvy.
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 umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně
jiné opatření správního orgánu vyžadované 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

Příloha a nedílná součást stanovení přechodné úpravy provozu:
1x odsouhlasená situace DIO
Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:
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Rozdělovník
1. Doručuje se účastníkům řízení:


PREservisní, s.r.o., Na Hroudě 1492/4, 100 00 Prah 10
v zastoupení: V-STAV A, spol. s r.o., Ing. Bronislav Vala, Dražka 624, 675 55 Hrotovice



Městská část Praha 22, odbor správy majetku (ZDE)



úřední deska ÚMČ Praha 22, zde

2. Dotčený orgán:


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, odbor služby dopravní
policie, oddělení dopravního inženýrství, Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4 (DS)

3. Spis
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