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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad městské části Praha 13 - odbor dopravy, příslušný podle ust. § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen
„zákon o silničním provozu“) na základě posouzení žádosti podané dne 29. 9. 2017, po projednání
s příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy - odbor služby dopravní
policie
vydává
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 78 zákona o silničním provozu, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádí zákon o silničním provozu (dále jen „vyhl. č. 294/2015“)
opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Krteňská, Postřekovská, Nad schody
spočívající v umístění dopravních značek 3x B1“Zákaz vjezdu všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou
E13 “Mimo dopravní obsluhy“, dle přiložených situací č. 1 - 2, které jsou nedílnou součástí tohoto
stanovení (viz přílohy).
Termín:

dle potřeby, do vydání opatření obecné povahy pro stanovení trvalé místní úpravy provozu
na dotčených komunikacích

za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
1. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajské ředitelství
Policie hl. m. Prahy - odbor služby dopravní policie č. j.: KRPA-355313-1/ČJ-2017-0000DŽ
ze dne 02. 10. 2017 platnými TP 66, ČSN EN 12899-1 a vyhláškou č. 294/2015 Sb.
2. Dopravní značky budou v reflexním provedení v základní velikosti a umístěny na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace.
3. Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav úpravy provozu po celou dobu užití
dopravních značek odpovídá žadatel.
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4. Úřad Městské části Praha 13, odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu
na pozemní komunikaci změnit, upravit, případně zrušit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem
nebo v případě, že bude provedeno v rozporu s podmínkami.
Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje povolení,
stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadovaného zvláštními
předpisy.
Odůvodnění
Odbor dopravy Úřadu MČ Prahy 13 předmětnou úpravu projednal se správcem pozemní komunikace
a s dotčeným orgánem Policie ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto řízení je osazení
dopravního značení, jehož realizace zakládá účastníkům provozu odlišné povinnosti oproti stanovené
místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, postupoval příslušný správní orgán podle části
šesté správního řádu. Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje silniční správní úřad návrh opatření obecné
povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desku Úřadu MČ Praha 13.
Umístění dopravního značení je správním orgánem povoleno z důvodu zajištění bezpečnosti a
plynulosti provozu na místních komunikacích Krteňská, Postřekovská a Nad schody, vč. pohybu
chodců.
Poučení
Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 správního řádu, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem o silničním
provozu.

„ otisk úředního razítka“

RNDr. Vladimír D r a g a n, CSc., v. r.
vedoucí odboru

Příloha: situace č. 1 - 2
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