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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Úřad MČ Prahy 13, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle 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“) zahájil dne 29. 9. 2017, řízení o návrhu opatření obecné
povahy, podle ust. § 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen
„správní řád“) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015
kterou se provádí zákon o silničním provozu (dále jen „vyhl. č. 294/2015“) a po projednání
s příslušným orgánem Policie ČR předkládá návrh opatření obecné povahy pro
opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Krteňská, Postřekovská, Nad schody
spočívající v trvalém umístění dopravních značek 3x B1 “Zákaz vjezdu všech vozidel v obou
směrech“ s dodatkovou tabulkou E13 “Mimo dopravní obsluhy“, dle přiložených situací č. 1 - 2,
které jsou nedílnou součástí tohoto stanovení (viz přílohy).
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu, může kdokoliv k návrhu uplatnit písemné připomínky,
pokud se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny. V souladu
s dikcí ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky
vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeny.
Připomínky a námitky proti návrhu lze podat k Úřadu MČ Praha 13, odboru dopravy, Sluneční nám.
2580/13, Praha 5.
Úřad Městské části Praha 13, odbor dopravy, ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky ve lhůtě do 15 dnů od
zveřejnění tohoto návrhu.
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Odůvodnění
Návrh na stanovení místní úpravy provozu se předkládá z důvodu vyloučení tranzitní dopravy z oblasti
zástavby rodinných domů a sjednocení dopravního značení na dotčeném území.

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

Příloha: situace č. 1 - 2
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