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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Úřad městské části Praha 15, odbor dopravy, příslušný podle 5 124 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, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává
Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s 5 171 a 5 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozd “ších předpisů, na základě návrhu ze dne 24.06.2020, a p o projednání

s dotčeným orgánem Policie eské republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Odboru služby
dopravní policie pod č.j. KRPA-129648—1/ČJ-2020-0000 DŽ ze dne 20.05.2020 a aktualizace ze dne
25.06.2020
vydává

podle & '77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
" a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve správním obvodu
Prahy 15, Praha 10 - Hostivař
opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
spočívající v umístění dopravního značení dle potvrzené a odsouhlasené situace dopravního značení,
která je nedílnou součástí tohoto opatření
dopravní značení:

dle situace

komunikace:
účel:
termín:

Strašnická
přeložka plynu - propojení
30.06.2020 - 03.07.2020

Podmínky pro realizaci:
a) Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s přiloženou situací dopravního značení
avyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy,
Odboru služby dopravní policie pod č.j. KRPA—129648-1/ČJ-2020-0000 DŽ ze dne 20.05.2020 a
aktualizace ze dne 25.06.2020, výše uvedenou vyhláškou č. 294/2015 Sb., příslušnými platnými
normami a technickými podmínkami.
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b) Svislé dopravní značení musí být v reflexním provedení v základní velikosti, osazené na
odpovídajících nosičích.
0) Dopravní značení musí být po celou dobu udržováno V úplném, čitelném a čistém stavu.
d) ÚMČ Praha 15, odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto opatření ke stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, popřípadě zrušit, pokud si to_vyžádá veřejný
zájem nebo v případě, že dopravní značení/zařízení bude umístěno v rozporu se stanovenými
.
podmínkami.
e) Stanovení přechodné úpravy provozu na dopravní značení nenahrazuje povolení, stanovisko,
posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění

Na základě. návrhu ze dne 24.06.2020 na“ stanovení dopravního značení s umístěním přenosného
dopravního značení na místní kelnunikací III. třídy Strašnická, k. ú. Hostivař, Praha 10, v souvislosti
se stavebními pracemi při přeložce plynu - propoj ení.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto řízení je osazení dopravního značení a zařízení, jehož
realizace zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stanovené obecné úpravě provozu na
pozemních. komunikacích, postupoval správní orgán podle části šesté (opatření obecné povahy) zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle 5 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve
znění pozdějších předpisů, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy & nevyzývá dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.
K návrhu přechodné úpravy provozu se vyjádřil dotčený orgán Policie ČR, Krajského ředitelství policie
hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie pod č.j. KRPA-129648-1/ČJ-2020—0000 DZ ze dne
20.05.2020 a aktualizace ze dne 25.06.2020.
Protože správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních
komunikacích, návrh považuje za důvodný a stanovenou přechodnou úpravu v silničním provozu
z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Poučení () opravném prostředku
Ve smyslu 5 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ve smyslu 5 1013. a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, je
možný přezkum u soudu.

Zdeněk Havel
,
vedoucí odboru dopravy U"

Praha 15

Toto opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu je po nabytí účinnosti nedílnou
součástí Rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a omezení obecného
užívání komunikace č.j 27356/2020/OD/MBa ze dne 25.06.2020.
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Přílohy
Situace dopravního značení (jen pro žadatele) *

, *možno k nahlédnutí na Úřadu městské části Praha 15, odboru dopravy, Boloňská 478/1,109 00 Praha
10, 6 patro, č. dveří 608, a to v úřední dny (pondělí, středa 8:00 -— 17:30 hod.) nebo V ostatních dnech
po telefonické nebo jiné domluvě.
Obdrží
CENTRAL GROUP 60. investiční s.r.o., Na Strži 1702/65,140 00 Praha 4— Nusle, IČ: 289 81 294

ÚMČ P1aha 15-KT, zde (k vyvěšení na úřední desku)
_
“Policie ČR, KŘP 111. m. Prahy, OSDP, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4 (na vědomí)

k ZU 26/2020
Za správnost: Marcela Barohánkovešu
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